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ΣΚΟΠΟΣ, ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ  
ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

O ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η ex-ante Αξιολόγηση συνιστά το πρώτο βήµα στην εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης “Common Monitoring and Evaluation Framework” και, σύµφωνα µε το Άρθρο 85 του 
Καν. 1698/2005, στοχεύει στην αριστοποίηση της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων και στη βελτίωση της 
ποιότητας του προγραµµατισµού. Εποµένως ο αξιολογητής πρέπει να αναδείξει και να αξιολογήσει: 

(1) την λογική της παρέµβασης που επιχειρείται να εφαρµοστεί και, ειδικότερα: (i) τους στρατηγικούς και 
ειδικούς στόχους, σε σχέση µε τις διαπιστωµένες κοινωνικο-οικονοµικές και περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις-ανάγκες του αγροτικού χώρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για την αγροτική ανάπτυξη και µε τους στόχους της ισότητας των δύο 
φύλων και της αποφυγής διακρίσεων, (ii) την τακτική για την επίτευξη των στόχων, η οποία 
εξειδικεύεται µε την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων στους Άξονες, στα Μέτρα και στις ∆ράσεις του 
ΠΑΑ και (iii), τις προβλεπόµενες εκροές (την κατανοµή των οικονοµικών πόρων), τα αποτελέσµατα 
των εκροών αυτών, σε σχέση µε τους ειδικούς στόχους και τις επιπτώσεις των αποτελεσµάτων αυτών 
σε σχέση µε τους στρατηγικούς στόχους και την ικανοποίηση των διαπιστωµένων 
αναγκών/απαιτήσεων. 

(2) το σύστηµα των προτεινόµενων δεικτών “Common Baseline, Objectives and context related indicators 
και Common Programme related indicators of inputs, outputs, results and impact”, όπως έχει 
προσδιοριστεί στο καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ (CMET). Ο αξιολογητής διαπιστώνει εάν οι κοινοί 
δείκτες βάσεως που αφορούν στους στόχους του ΠΑΑ (οbjective related) ανταποκρίνονται µε 
πληρότητα στον κατάλογο που έχει προσδιοριστεί και οι τιµές τους έχουν υπολογιστεί µε τα στοιχεία 
του χρόνου βάσεως. Εάν οι κοινοί δείκτες βάσεως, οι οποίοι προσφέρουν πληροφορίες για τις βασικές 
συνθήκες του χώρου στον οποίον το ΠΑΑ αναφέρεται και αναµένεται να επηρεαστούν από την 
εφαρµογή του και να την επηρεάσουν (context related), έχουν προσδιοριστεί µε πληρότητα και 
περιγράφουν τις αδυναµίες και δυνατότητες των κοινωνικο-οικονοµικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών και των γεωργικών διαρθρώσεων. Εάν οι προτεινόµενες εισροές (κατανοµή των 
οικονοµικών πόρων), ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες εκροές (outputs), εάν αυτές 
ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα αποτελέσµατα (results) και εάν αυτά ανταποκρίνονται στις 
αναµενόµενες επιπτώσεις. 

Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αξιολόγηση του ΕΣΣΑΑ: Η αξιολόγηση του ΕΣΣΑΑ περιλαµβάνει: (i) την 
ανάλυση της υφιστάµενης οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης της γεωργίας και 
των αγροτικών περιοχών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, (ii) τα προβλήµατα και τις ανάγκες της γεωργίας 
και των αγροτικών περιοχών, όπως προσδιορίζονται από την προαναφερόµενη ανάλυση, (iii) τη γενική 
στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη και την ανταπόκρισή της στα προβλήµατα που έχουν αναγνωριστεί 
και στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης, 
(iv) την εξειδίκευση της γενικής στρατηγικής στους άξονες προτεραιότητας που προσδιορίζονται στον 
Κανονισµό (ΕC) 1698/2005, (v) τον υπολογισµό των τιµών, στο χρόνο βάσεως, των κοινών δεικτών 
context and objective related και την πρόταση, όπου απαιτείται, αλλαγών στους προτεινόµενους δείκτες, 
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(vi) την πρόταση, όπου απαιτείται, για αναθεώρηση των προτεραιοτήτων που έχουν υιοθετηθεί για 
συγκεκριµένες δράσεις, (vii) τα προγράµµατα µέσω των οποίων θα εφαρµοστεί η στρατηγική που 
προτείνεται, (vii) την εσωτερική και εξωτερική συνέπεια του ΕΣΣΑΑ και την συµπληρωµατικότητά του µε 
άλλα χρηµατοδοτικά µέσα και (ix), την πρόβλεψη που έχει γίνει για τη δηµιουργία του Εθνικού Αγροτικού 
∆ικτύου. 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αξιολόγηση του ΠΑΑ, η οποία περιλαµβάνει:  

Τους στόχους του ΠΑΑ: Το Άρθρο 85 του Καν. 1698/2005 απαιτεί την αναγνώριση και αξιολόγηση των 
προτεινοµένων εκροών, των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, των όσων έχουν προκύψει ως διδάγµατα από 
την εφαρµογή προηγουµένων προγραµµάτων και της συµµόρφωσης του ΠΑΑ µε τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης. Εποµένως, ο 
αξιολογητής: (i) αναλύει τις επιδιώξεις του ΠΑΑ, που προσδιορίζονται από τις ανάγκες/απαιτήσεις αλλά 
και τη σηµαντικότητα των αναγκών αυτών, όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΣΑΑ, (ii) εξετάζει τη λογική της 
παρέµβασης από τις εκροές στα αποτελέσµατα, από τα αποτελέσµατα στις επιπτώσεις και αξιολογεί την 
έκταση µε την οποίαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα συµβάλλουν στην επίτευξη των προτεινοµένων 
στόχων, (iii) αξιολογεί την εσωτερική συνοχή του ΠΑΑ, επαληθεύοντας την ισορροπία µεταξύ Μέτρων, 
µε την διαπίστωση του βαθµού συνέργιας και της απουσίας αντικρουοµένων στοχεύσεων, (iv) λαµβάνει 
υπόψη του τα διδάγµατα που έχουν προκύψει από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, ειδικά σε ότι 
αφορά «καλές πρακτικές», κύρια γεγονότα που επηρεάζουν την εφαρµογή, την αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων, όπως τα διδάγµατα αυτά προκύπτουν από την καταγεγραµµένη προηγούµενη προγραµµατική 
διαδικασία, (v) αξιολογεί την εφικτότητα των ειδικών στόχων µε βάση την κατανοµή των διαθέσιµων 
οικονοµικών πόρων στους Άξονες και τα Μέτρα και, (vi), αξιολογεί την συµβολή του ΠΑΑ στην 
προσέγγιση των Κοινοτικών στόχων, ειδικότερα σε ότι αφορά στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην 
αειφορία.  

Τις αναµενόµενες επιπτώσεις: Σύµφωνα µε το Άρθρο 85 του Καν. 1698/2005, η ex-ante Αξιολόγηση 
πρέπει «να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τις ποσοτικοποιηµένες επιδιώξεις σε όρους επιπτώσεων σε 
σχέση µε την κατάσταση βάσεως». Εποµένως, ο αξιολογητής εξετάζει: (i) εάν οι επιδιώξεις είναι 
ποσοτικοποιηµένες µε τρόπο αντικειµενικό και επαληθεύσιµο, ώστε να καθίσταται εφικτή η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ ως προς την χρηστικότητα και την αειφορία του, (ii) εάν οι 
δείκτες βάσεως είναι επαρκείς και χρηστικοί και, (iii), εάν ο µηχανισµός συλλογής στοιχείων για κανονική 
παρακολούθηση των τιµών των δεικτών κατά την διάρκεια των επιµέρους φάσεων της εφαρµογής του 
ΠΑΑ είναι λειτουργικός και επαρκής. Η παρέµβαση του αξιολογητή βασίζεται στα διαθέσιµα στοιχεία, τα 
οποία, σύµφωνα µε το επεξηγηµατικό σηµείωµα του CMEF, πρέπει να εξασφαλίζονται µε ευθύνη της 
∆ιαχειριστικής Αρχής . 

Το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµογής, περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
οικονοµικής διαχείρισης: Σύµφωνα µε το Άρθρο 85 του Καν. 1698/2005, η ex-ante αξιολόγηση πρέπει 
«να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τις διαδικασίες εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
οικονοµικής διαχείρισης».  Εποµένως, ο αξιολογητής: (i) αναγνωρίζει το σύστηµα και τις διαδικασίες 
εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ, µε εστίαση της προσοχής του στην προσαρµογή 
του όλου συστήµατος στις απαιτήσεις του CMEF, (ii) επιβεβαιώνει εάν οι εκροές, τα αποτελέσµατα και οι 
επιπτώσεις και οι συναφείς δείκτες συνιστούν µία αποδεκτή βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των «performance»,  
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(iii) αναλύει τις δυσκολίες στην εφαρµογή, µε βάση και τα όσα έχουν προκύψει από προηγούµενες 
προγραµµατικές περιόδους, (iv) αξιολογεί την ποιότητα και την έκταση των εταιρικών σχέσεων. 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης της παρούσας Έκθεσης λαµβάνει υπόψη του και αξιοποιεί το περιεχόµενο των ακόλουθων 
κειµένων: 

• Καν. 1698/2005 και, κυρίως, τα Άρθρα 4,9,11,13,14,16,20,36,52,63,80,81 και 85. 

• Καν. 1974/2006. 

• Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 27.06.01, σχετική µε την 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. 

• Απόφαση Συµβουλίου 2006/144/ΕΚ σχετική µε Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για 
την αγροτική ανάπτυξη. 

• N 140(1)/2006 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την ενσωµάτωση στη Κυπριακή Νοµοθεσία της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ «περί της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα έργα». 

• Common Monitoring and Evaluation Framework: Έγγραφο Καθοδήγησης, Σεπτέµβριος 2006. 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

• Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: Οριστικό Κείµενο, Αύγουστος 2007. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) Η κυπριακή οικονοµία: Η κυπριακή οικονοµία και, ειδικότερα, η αγροτική οικονοµία 
βρίσκεται σε µεταβατική φάση που οφείλεται στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε ως 
αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. Σύµφωνα µε τον δείκτη του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, η Κύπρος κατατάσσεται στη 14° θέση µεταξύ των 25 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Κυπριακή Οικονοµία βασίζεται, κυρίως, στον τοµέα των υπηρεσιών (77%), δευτερευόντως στο 
δευτερογενή τοµέα (19%) και τριτευόντως στον πρωτογενή τοµέα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
καταχωρούνται στο ΕΣΣΑΑ, η συνεισφορά του γεωργικού και δασικού τοµέα και της βιοµηχανίας 
τροφίµων στο σύνολο της Κυπριακής Οικονοµίας καλύπτει ποσοστό 6,7% του ΑΕΠ, 10,3% του 
εργατικού δυναµικού και 37% των εξαγωγών. Εάν ληφθούν υπόψη και οι τριτογενείς 
δραστηριότητες που προσδιορίζονται από τον γεωργικό και δασικό τοµέα και από τη βιοµηχανία 
τροφίµων συνάγεται ότι η συνολική συµβολή του γεωργικού τοµέα στην Κυπριακή Οικονοµία είναι 
πολύ µεγαλύτερη και ο πολλαπλασιαστής της άµεσης συµβολής του στο ΑΕΠ είναι της τάξεως 
του 4. Αυτό σηµαίνει ότι µείωση του ΑΕΠ του Πρωτογενή Τοµέα κατά 1 µονάδα, µπορεί να 
προκαλέσει µείωση του ΑΕΠ της Κυπριακής Οικονοµίας κατά 4 µονάδες. Η Κυπριακή Οικονοµία 
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα και, κυρίως, δεν έχει έντονο πρόβληµα ανεργίας. Παρά 
ταύτα, η επέκταση των συµφερόντων της ΕΕ στα πλαίσια της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας, 
εντείνουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα γεωργικά προϊόντα από οµοειδή προϊόντα των 
Χωρών της ΕΕ και των τρίτων Χωρών. 

(2) Ο Γεωργικός Τοµέας: Ο γεωργικός και δασικός τοµέας συµβάλλει στο ΑΕΠ κατά 3,1%, στην 
απασχόληση κατά 6,7% και στις εξαγωγές κατά 21,2%. Ο τοµέας συγκροτείται από 45.200 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, εκ των οποίων 99% είναι ατοµικές, µε µέσο µέγεθος γεωργικής γης της 
τάξεως των 3 εκταρίων, τεµαχισµένη σε 5 αγροτεµάχια κ.µ.ο. Το µικρό µέγεθος και ο τεµαχισµός της 
γεωργικής γης συµβάλλουν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής γεωργίας, κυρίως της 
καλλιέργειας σιτηρών που καλύπτει περίπου το 44% της γεωργικής γης. Η έκταση των µόνιµων 
καλλιεργειών µειώνεται, κυρίως των αµπέλων και των εσπεριδοειδών. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαµορφώνουν το 42% του εισοδήµατος των γεωργικών 
οικογενειών, το οποίον, κατά το υπόλοιπο 58%, προέρχεται από εξωγεωργικές δραστηριότητες. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Γεωργίας του 2003, ποσοστό 48,5% των κατόχων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι πάνω από 55 ετών και το επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης και ο 
δείκτης της δια βίου εκπαίδευσης των απασχολούµενων στη γεωργία είναι χαµηλό. Αποτέλεσµα των 
χαµηλών οικογενειακών γεωργικών εισοδηµάτων είναι και ο χαµηλός δείκτης παραγωγικότητας της 
εργασίας, σύµφωνα µε τον οποίον η Κύπρος κατατάσσεται στην 16η θέση, σε σχέση µε τα 25 Κράτη 
–µέλη. Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ανάγκη για εκσυγχρονισµό της παραγωγικής δοµής της 
γεωργίας και για βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της. 

Στο κείµενο του ΕΣΑΑ περιγράφεται µε σαφήνεια η κατάσταση του γεωργικού τοµέα και των 
επιµέρους βασικών κλάδων φυτικής παραγωγής, όπως είναι τα σιτηρά, οι πατάτες, κυρίως οι 
πρώιµες, τα εσπεριδοειδή, η ελαιοκαλιέργεια και η αµπελοκαλλιέργεια, µε έµφαση στα ειδικά 
προβλήµατα ενός εκάστου, όπως είναι: (i) για τα σιτηρά, η πολυτεµαχισµένη έκταση της 
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καλλιεργηµένης γεωργικής γης, η µείωση των επιδοτήσεων και η ανάγκη προσχεδιασµένης µείωσης 
της έκτασής τους, µε την εισαγωγή άλλων καλλιεργειών, όπως π.χ. είναι οι σανοδοτικές 
καλλιέργειες, (ii) για τις πατάτες, τα αγροπεριβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
παραθαλάσσιες ζώνες στις οποίες καλλιεργούνται, (iii) για τα εσπεριδοειδή, η µειωµένη ζήτηση των 
παραγοµένων προϊόντων και η ανάγκη αναδιάρθρωσης των φυτειών και η ποιοτική βελτίωση της 
παραγωγής, (iv) για την ελαιοκαλιέργεια, η µεγάλη χωρική διασπορά της σε µικροτεµάχια, η έντονη 
παρενιαυτοφορία, η έλλειψη κυκλώµατος εµπορίας του ελαιολάδου και η τεχνολογική κατάσταση 
των ελαιουργείων, που απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις για τη βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών 
και των συνθηκών έκθλιψης του ελαιοκάρπου και την εφαρµογή συστήµατος ολοκληρωµένης 
διαχείρισης της παραγωγής ελαιολάδου ποιότητας και πιστοποιηµένης ονοµασίας προέλευσης, (v) 
για την αµπελοκαλλιέργεια, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα, κυρίως λόγω του µικρού και 
κατατεµαχισµένου κλήρου, η εγκατάλειψη των αµπελώνων, η γήρανση των αµπελοκαλλιεργητών, η 
ποιοτική υποβάθµιση και τα αγροπεριβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ορεινές και 
ηµιορεινές αµπελουργικές περιοχές, που απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις για τη σύνδεση της 
αµπελοκαλλιέργειας µε τον αγροτουρισµό, την ποικιλιακή αναδιάρθρωση και την βελτίωση των 
τεχνικών καλλιέργειας και οινοποίησης. 

Οι κλάδοι της χοιροτροφίας, αγελαδοτροφίας και πτηνοτροφίας, παρά το γεγονός ότι είναι ήδη  
αρκετά ανταγωνιστικοί, αντιµετωπίζουν εξειδικευµένα προβλήµατα, όπως είναι: (i) η περιορισµένη 
εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών, κυρίως σιτηρών, και (ii), η διαχείριση των αποβλήτων, κυρίως στα 
χοιροστάσια και βουστάσια, που απαιτεί εξειδικευµένες επενδύσεις. Τα δύο αυτά προβλήµατα 
επηρεάζουν αρνητικά της ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας. 

Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιείται σε έκταση περίπου 1.700 εκταρίων και 
καλύπτει περίπου το 1,2% του συνόλου της γεωργικής γης. Σηµαντικές βιολογικές καλλιέργειες είναι 
οι ελιές (39%), οι αροτραίες – σιτηρά, ψυχανθή – (34%), τα αµπέλια (7%), οι χαρουπιές (3%), τα 
φυλλοβόλα δένδρα (2,5%), τα αρωµατικά (2%) και τα λαχανικά (1%). Τα βιολογικά προϊόντα είναι 
ανταγωνιστικά, έχουν προοπτικές και, εποµένως, είναι επιθυµητή η επέκταση της καλλιέργειάς 
τους.  

(3) ∆ασικός τοµέας: Η µεγαλύτερη έκταση των δασών (61,5%) ανήκει στο Κράτος και η αξία της 
δασικής παραγωγής είναι πολύ µικρή (0,02% του ΑΕΠ το 2003, έναντι 0,044% που ήταν το 1997). Η 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας από τα δάση υπολογίζεται, το 2004, σε 1,04 ktoe και προέρχεται 
µόνον από καινούργια και άλλα υπολείµµατα ξύλου από τις µεταποιητικές βιοµηχανίες. Η 
ουσιαστική συµβολή του δασικού τοµέα επικεντρώνεται κυρίως στην περιβαλλοντική και 
κοινωνική συνεισφορά του. 

(4) Οι ορεινές περιοχές: Οι ορεινές µειονεκτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
δυσχερών κλιµατικών συνθηκών εξαιτίας του υψόµετρου (περιορισµένη καλλιεργητική περίοδος), 
την παρουσία απότοµων κλίσεων σε χαµηλότερα υψόµετρα (δύσκολη ή αδύνατη η χρήση 
µηχανηµάτων άρα πιο δαπανηρή η άσκηση της γεωργίας) και την χαµηλή παραγωγικότητα της 
γεωργικής γης, καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση, είναι υποδοχείς µεγάλου µέρους του γεωργικού 
πληθυσµού και µεγάλου µέρους των µικρού µεγέθους γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε πολύ χαµηλό 
έως και αρνητικό γεωργικό εισόδηµα. Η παραµονή του γεωργικού πληθυσµού στις περιοχές αυτές, 
απαραίτητη για λόγους συνοχής του κοινωνικού ιστού, προστασίας των εδαφικών πόρων και του 
αγροτικού τοπίου, απαιτεί, εκτός από την δηµιουργία προϋποθέσεων συµπληρωµατικής 
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απασχόλησης σε άλλους τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας και βασικών κοινωνικών 
υποδοµών, την εισοδηµατική ενίσχυση και ως αποζηµίωση για το έργο που προσφέρουν στην 
ευρύτερη κοινωνία. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον πρέπει να ενεργοποιηθούν µέτρα, κυρίως 
στον Άξονα 2, για την παροχή της µεγαλύτερης δυνατής εισοδηµατικής ενίσχυσης των γεωργών 
στις περιοχές αυτές αλλά και σε εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόµενες. 

(5) Τοµέας βιοµηχανίας τροφίµων: Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συνοδεύουν το ΕΣΣΑΑ 
συνάγεται ότι η παραγωγή τροφίµων και ποτών αποτελεί τη βάση της µεταποιητικής βιοµηχανίας της 
Κύπρου και  συµβάλλει κατά 3,6% στο ΑΕΠ, 3,7% στην απασχόληση και 15,9% στις εξαγωγές. Το 
εµπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων – πρώτων υλών και βιοµηχανικών προϊόντων γεωργικής 
προέλευσης είναι αρνητικό, µε τάση µείωσης. Τα κύρια εξαγώγιµα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου 
είναι οι πατάτες, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα λαχανικά, και από τα βιοµηχανικά προϊόντα 
γεωργικής προέλευσης, το χαλούµι και το κρασί. Μερικά από τα µεταποιηµένα προϊόντα της 
Κύπρου χαρακτηρίζονται παραδοσιακά µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία ενισχύουν τις 
δυνατότητες αυξηµένης παραγωγής και διάθεσης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο 
εξωτερικό. Τέτοια προϊόντα µπορούν να χαρακτηριστούν το χαλούµι, τα κυπριακά λουκάνικα και 
παστουρµάς, η ποσυρτή, η λούντζα, το χοιροµέρι, η ζιβανία και η κουµανταρία, τοπικά κρασιά 
γεωγραφικής προέλευσης και ένδειξης, ο τραχανάς και άλλα. 

Έµφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στην παραγωγή νέων 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και στην εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
που συγκεντρώνουν τα παραδοσιακά και άλλα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου. Το κύριο και βασικό 
πρόβληµα της βιοµηχανίας τροφίµων είναι η µειωµένη ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται, κυρίως, 
στη χαµηλή παραγωγικότητα, στο συγκριτικά υψηλό κόστος παραγωγής, στην έλλειψη 
εξειδικευµένου και καταρτισµένου προσωπικού, σε χρόνια προβλήµατα οργάνωσης διοίκησης και 
εµπορίας των προϊόντων, τα οποία σχετίζονται µε το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων και τον 
οικογενειακό τους χαρακτήρα. Εποµένως, απαιτείται στοχευµένη έρευνα και συνεργασία µε 
ερευνητικά ιδρύµατα, για τεχνολογική συνεργασία και για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση των 
υφιστάµενων µονάδων παραγωγής ή και δηµιουργία νέων µονάδων για την επεξεργασία και 
µεταποίηση νέων γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας που να αντέχουν στον 
ελεύθερο ανταγωνισµό. 

(6) Συµπέρασµα: Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις χρειάζονται: 
(i) εκσυγχρονισµό για µεγέθυνση της παραγωγικής ικανότητας τους, (ii) προσαρµογή σε συνθήκες 
ολοκληρωµένης διαχείρισης, πιστοποιηµένης ποιότητας προϊόντων, οικονοµίας στην ανάλωση 
φυσικών γεωργικών πόρων (κυρίως νερού) και εφαρµογής των Κωδίκων Ορθών Γεωργικών 
Πρακτικών και, (iii), υποστήριξη (τεχνική και οικονοµική) για να καταστεί εφικτός και ο 
εκσυγχρονισµός τους. Εξάλλου, επειδή, όπως προαναφέρεται, η τελική αξία που πληρώνουν οι 
καταναλωτές για γεωργικά προϊόντα διαµορφώνεται όλο και περισσότερο εκτός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (στο τοµέα µεταποίησης και στον τοµέα διακίνησης, διανοµής και εµπορίας), 
προκειµένου να αυξηθεί το εισόδηµα των γεωργών, είναι απαραίτητη η οργανική συµµετοχή τους 
στο κύκλωµα µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων που παράγουν στο πλαίσιο Φορέων 
Κοινωνικής Οικονοµίας, στους οποίους οι γεωργοί θα είναι χρήστες των υπηρεσιών που οι Φορείς 
αυτοί θα προσφέρουν (µετασυλλεκτικός χειρισµός και µεταποίηση των προϊόντων, προµήθεια 
γεωργικών εισροών, τεχνική υποστήριξη) και δικαιούχοι του πλεονάσµατος που θα δηµιουργούν. 
Η προσπάθεια εκσυγχρονισµού των µονάδων µετασυλλεκτικού χειρισµού και πρώτης 
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µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στο Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, συνιστά δράση υψηλής 
προτεραιότητας.  

1.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(1) Η Γεωργία: Η ταχύρρυθµη ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονοµίας, κυρίως του τουρισµού, άσκησε 
ισχυρές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον κυρίως στις παράκτιες περιοχές, µε την όλο και µεγαλύτερη 
αστικοποίησή τους και, στις ορεινές περιοχές, η µείωση του πληθυσµού και της οικονοµικής 
δραστηριότητας προσδιόρισαν υποβάθµιση των πολιτιστικών στοιχείων του ανθρωπογενούς και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, ο κίνδυνος διάβρωσης, κυρίως στις ορεινές περιοχές, και η 
εντατικοποίηση της παραγωγής, κυρίως στα πεδινά, όπου υπάρχουν διαθέσιµοι υδατικοί πόροι, 
δηµιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η συµβολή της γεωργίας στη διατήρηση του 
αγροτικού παραδοσιακού τοπίου και στη συγκράτηση του πληθυσµού σε περιοχές µε 
περιορισµένες προοπτικές οικονοµικής δραστηριότητας είναι σηµαντική, όπως σηµαντική µπορεί 
να είναι και η διατήρηση των αµπέλων και των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων και στη 
διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου στις ορεινές κυρίως περιοχές και, κυρίως, στην άµβλυνση 
των δύο βασικών περιβαλλοντικών προβληµάτων των αγροτικών περιοχών, όπως είναι η 
εγκατάλειψη της γης στις ορεινές περιοχές και η εντατική χρήση της στις πεδινές. 

(2) Βιοποικιλότητα: Η καταγεγραµµένη βιοποικιλότητα της Κύπρου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
συνοδεύουν το ΕΣΣΑΑ, είναι σηµαντική και, σύµφωνα µε τον δείκτη High Nature Value farmland 
areas, οι εκτάσεις όπου η γεωργία συνδέεται µε υψηλή βιοποικιλότητα καλύπτουν περίπου το 12% 
της συνολικής έκτασης της Κύπρου, οι οποίες, σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία που αφορά 
στην πολεοδοµία έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές διαβαθµισµένης προστασίας.  

(3) Περιοχές «Φύση 2000»: Η Κυπριακή Κυβέρνηση, από το 1999, άρχισε την διαδικασία επιλογής 
και καθορισµού περιοχών προστασίας «Φύση 2000» και έχουν ήδη καταγραφεί 31 περιοχές που 
καλύπτουν το 14% της συνολικής έκτασης της ελεγχόµενης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
περιοχής. Περίπου 2000 εκτάρια είναι ιδιωτική γεωργική γη και 10.500 είναι ιδιωτικές εκτάσεις µε 
φυσική βλάστηση. Έχει ήδη αρχίσει η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων, από τα οποία 4 έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί (µέσω του Προγράµµατος LIFE Nature της ΕΕ), έχει προκηρυχθεί η σύνταξη σχεδίων 
για άλλες 8 περιοχές και ετοιµάζονται προκηρύξεις για άλλες 7 (µέσω της Μεταβατικής 
∆ιευκόλυνσης της ΕΕ), µε πρόβλεψη να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια και για τις 32 
περιοχές µέχρι το 2008. 

(4) Κλιµατικές αλλαγές: Η Κύπρος, παρότι δεν έχει ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις σχετικά µε τον 
περιορισµό των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου, διαθέτει καταγεγραµµένα στοιχεία 13 ετών, που 
αφορούν: CO2, NH4 και Ν2Ο, από τα οποία συνάγεται ότι οι συνολικές εκποµπές µεταξύ 1990 και 
2003 έχουν αυξηθεί κατά 52%. Οι προσπάθειες που έγιναν και συνεχίζονται στα πλαίσια της 
παγκόσµιας πρωτοβουλίας για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, δεν 
απέδωσαν. Στο Σχέδιο ∆ράσης για Ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο 
περιλαµβάνονται στόχοι όπως ο διπλασιασµός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της Κύπρου από 4,5% που ήταν το 1995 σε 9% µέχρι το 2010, η αύξηση της συνεισφοράς των 
ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισµού από µηδενική σε 6% µέχρι το 2010, η εξάλειψη των εµποδίων 
στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ενίσχυση όλων των µορφών ΑΠΕ που ήδη προσφέρονται στην 
Κύπρο (αιολικής, ηλικιακής, βιοµάζας και φωτοβολταικών). 
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(5) Υδάτινοι πόροι: Η έλλειψη νερού, σε συνδυασµό µε το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου, 
συνιστά πρόβληµα συνεχώς οξυνόµενο. Οι µέσες συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλη την 
ελεύθερη Κύπρο ανέρχονται σε 267 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, από τα οποία, 30% αφορούν 
ανάγκες για ύδρευση, 63% ανάγκες για αρδευτικούς σκοπούς, 2% για χώρους πρασίνου, 2% για 
βιοµηχανικούς σκοπούς και 3% για σκοπούς τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων. Οι 
περιορισµένες επιφανειακές απορροές, οδηγούν στην υπεράντληση των υδροφορέων, µε αποτέλεσµα 
τα περισσότερα συστήµατα των υπογείων υδάτων να χαρακτηρίζονται ότι βρίσκονται σε κατάσταση 
κινδύνου. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον οι προσπάθειες έχουν στραφεί στην αφαλάτωση 
θαλάσσιου νερού και στην επαναχρησιµοποίηση εξαγνισµένων λυµάτων. Ο δείκτης ποιότητας νερού 
(«πλεόνασµα αζώτου» σε κιλά/εκτάριο), σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2000, ήταν 44 κιλά/εκτάριο 
χαµηλότερος από τον µέσο όρο της ΕΕ των 15 (55 κιλά/εκτάριο). Σύµφωνα µε τη µελέτη που έχει 
ολοκληρωθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατ’ απαίτηση της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ 
(άρθρο 5), «σηµαντικός αριθµός υδατικών συστηµάτων έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε 
κίνδυνο µη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας. Ένας από τους λόγους είναι οι πιέσεις από 
αγροτικές δραστηριότητες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το ΠΑΑ 2007-2013 µπορεί να διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας». Στο Παράρτηµα ΙΙΙ του ΕΣΣΑΑ, 
προβλέπεται η εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πόσιµου νερού, στην 
ελεγχόµενη άντληση υπόγειων υδάτων, στη χρήση του ανακυκλωµένου νερού, στον τεχνητό 
εµπλουτισµό των υδροφορέων, στην ορθολογιστική διαχείριση του νερού ώστε να διασφαλίζεται η 
µέγιστη αποδοτικότητα του, στην ελεγχόµενη χρήση χηµικών ουσιών στη γεωργία (λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα) και στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων για ελαχιστοποίηση της χρήσης των 
ουσιών αυτών. 

1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(1) Οριοθέτηση των αγροτικών περιοχών: Σύµφωνα µε το κριτήριο του ΟΕCD, αγροτικές 
περιοχές θεωρούνται οι κοινότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 150 κατοίκων ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο. Το κριτήριο αυτό δεν προσφέρεται στην περίπτωση της Κύπρου και, ως εκ 
τούτου, ως αγροτικές χαρακτηρίζονται εκείνες που δεν ορίζονται ως αστικές από τα τοπικά 
πολεοδοµικά σχέδια. Η θέση αυτή, εκτός του ότι διασφαλίζει συνέχεια και συγκρισιµότητα του 
αποτελέσµατος των προσπαθειών ανάπτυξης των περιοχών αυτών περιλαµβάνει και περιοχές οι 
οποίες σήµερα, σύµφωνα µε το κριτήριο του OECD, δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
αγροτικές. Κατά την άποψη του αξιολογητή επιβάλλεται να τεκµηριωθεί ή να γίνει αποδεκτό 
«defacto» ότι, οι µειονεκτικές περιοχές στις οποίες χορηγείται εξισωτική αποζηµίωση στα πλαίσια 
του ΠΑΑ 2004-2006, πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 50, του Καν. 1698/2005 και ότι οι 
δικαιούχοι των αποζηµιώσεων αυτών ικανοποιούν τα standards που προσδιορίζονται στο Άρθρο 
51 του ιδίου κανονισµού. 

(2) Ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο: Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου και η αναβάθµιση των 
προσφερόµενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, σε συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους διαβίωσης και 
τη µείωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, έχει σταθεροποιήσει τον πληθυσµό των αγροτικών 
περιοχών σε ποσοστό 31,5% του συνολικού πληθυσµού. Είναι, όµως, ανάγκη να γίνει διάκριση 
µεταξύ του γεωργικού πληθυσµού, δηλαδή των ατόµων που εξαρτώνται από την γεωργία, 
δεδοµένου ότι όσοι κατοικούν στον αγροτικό χώρο δεν ανήκουν, κατ’ ανάγκη στο γεωργικό 
πληθυσµό. Η διάκριση αυτή έχει µεγάλη σηµασία διότι η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας 
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ζωής στην ύπαιθρο και µείωση των εισοδηµατικών διαφορών µεταξύ οµάδων παραγωγών και 
περιοχών, προϋποθέτει την αύξηση του αγροτικού πληθυσµού, την µείωση του γεωργικού 
πληθυσµού και, ταυτόχρονα, τη δηµιουργία προϋποθέσεων πολυαπασχόλησης σε εξωγεωργικές 
δραστηριότητες. 

(3) Χαρακτηριστικά γεωργικού πληθυσµού: Η συνολική ετήσια απασχόληση στον πρωτογενή 
τοµέα, υπολογίζεται, για το 2004, σε 22.400 ΕΜΕ-AWU. Τα χαρακτηριστικά των απασχολούµενων 
στη γεωργία προσδιορίζουν ότι ο αγροτικός πληθυσµός είναι γηρασµένος, όπως αποδεικνύεται από 
την τιµή (14%) του δείκτη ηλικιακής δοµής (ποσοστό αγροτών µε ηλικία κάτω των 35 ετών σε σχέση 
µε εκείνο των αγροτών ηλικίας άνω των 55 ετών), το επίπεδο εκπαίδευσης είναι χαµηλό (το 4% 
καµία εκπαίδευση, 53% δηµοτική εκπαίδευση, 33% δευτεροβάθµια, το 10% τριτοβάθµια) και, 
εποµένως, η ηλικιακή ανανέωση των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση του 
επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισής τους αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 
την επιτυχία των προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της Κυπριακής Γεωργίας. 

(4) Οµάδες Τοπικής ∆ράσης: Μέχρι το τέλος του 2005 αναγνωρίστηκε περιορισµένος αριθµός 
εγκεκριµένων Οµάδων Τοπικής ∆ράσεως, οι οποίες, κάλυπταν ένα ποσοστό της τάξεως του 10% του 
συνολικού πληθυσµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος 
από το Κράτος (31% του αγροτικού πληθυσµού). Οι οµάδες αυτές, δεν έχουν ετοιµότητα άµεσης 
δραστηριοποίησης, λόγω διοικητικών και οικονοµικών προβληµάτων και ελλιπούς στελέχωσης. 
Εποµένως, προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο Άξονας 4 του ΠΑΑ και να εφαρµοστούν στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, απαιτείται στοχευµένη και συντονισµένη προεργασία για την προετοιµασία, 
σε πιλοτική βάση κατ’ αρχήν, αποτελεσµατικών ΟΤ∆. 

(5) Εισοδήµατα: Από τα στοιχεία του Eurostat, που αφορούν στο Λογ/σµό Γεωργικού Εισοδήµατος 
για το 2004 και καταχωρούνται στον Πίνακα Α-1 του Παραρτήµατος που συνοδεύει την Παρούσα 
Έκθεση, συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις (τα ποσά σε εκατοµ. ε) 

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Γεωργικού Τοµέα1: 552,9 
Καθαρή Προστιθέµενη Αξία    268,3 
Αµοιβές εργατών  (-) 300,2   
Φόροι επί παραγωγής   (-) 1,5   
Επιδοτήσεις  (+) 2,8   
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης    -30,6 
Ενοίκια  (-) 9,8   
Τόκοι χρεωστικοί  (-) 10,3   
Γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα    -50,7 

 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Eurostat, η συνολική απασχόληση στο γεωργικό τοµέα της 
Κύπρου, για το 2003, υπολογίζεται σε 32.1902 ΕΜΕ-AWU και αναλύεται ως ακολούθως: 

Εργασία των οικογενειών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 23.880 
Μη οικογενειακή εργασία (περιλαµβανοµένης της εποχικής) 8.310 

                                                 
1  ∆εν περιλαµβάνονται οι άµεσες επιδοτήσεις στην παραγωγή. 
2  Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΕΣΣΑΑ (βλ. §1.3(3)), η απασχόληση στη γεωργία, για τον ίδιο χρόνο, 

υπολογίζεται σε 22.600 EME-AWU. 
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 Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων στοιχείων συνάγεται ότι η παραγωγικότητα εργασίας 

υπολογίζεται ως ακολούθως (σε ε/ΕΜΕ): 

• σε Καθαρή Προστιθέµενη Αξία (συνολική απασχόληση) 8.335 
• Αµοιβή µη οικογενειακής εργασίας (300.200.000 ε : 8.310 ΕΜΕ) 36.125 
• Αµοιβή οικογενειακής εργασίας (-50.700.000 ε : 23.880 ΕΜΕ) - 2.123 

Από τα στοιχεί αυτά συνάγεται ότι: (i) η απασχόληση στη γεωργία είναι 32.190 ΕΜΕ και, κατά ποσοστό 
74%, καλύπτεται από τα µέλη των οικογενειών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η µη οικογενειακή 
εργασία 8.310 ΕΜΕ, αµείβεται µε ποσό της τάξεως των 300 εκατοµ. ε, που αντιστοιχεί σε 36.125 ε/ΕΜΕ, 
που θεωρείται υπερβολική, (ii) η αµοιβή της οικογενειακής εργασίας είναι αρνητική, παρά το γεγονός ότι 
η παραγωγικότητα της εργασίας, σε Καθαρή Προστιθέµενη Αξία, υπολογίζεται σε 8.335 ε/ΕΜΕ. 
Εποµένως, τα γεωργικά εισοδήµατα των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κυρίως εκείνων 
µε µικρό µέγεθος, που δραστηριοποιούνται, κυρίως, στις µειονεκτικές περιοχές, είναι αρνητικά και 
οπωσδήποτε πολύ χαµηλά και, η ανάληψη προσπαθειών ενίσχυσης της παραγωγικότητας στη Γεωργία, 
της δηµιουργίας νέων πηγών εισοδήµατος και της άµεσης εισοδηµατικής ενίσχυσης, πρέπει να έχει τη 
µέγιστη δυνατή προτεραιότητα στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου 

1.4. Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) KAI ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Τα όσα αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 1.1, 1.2 και 1.3 για την οικονοµική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γεωργίας και του αγροτικού χώρου που ελέγχεται από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, οδηγούν στην αναγνώριση έντονων προβληµάτων ανταγωνιστικότητας αλλά και ισχυρών 
πλεονεκτηµάτων:  

(1) Προβληµάτα ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, 
όπως είναι: (i) το µικρό µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός της γεωργικής γης των εκµεταλλεύσεων, σε 
συνδυασµό µε το ξηροθερµικό κλίµα, το έντονο ανάγλυφο, την έλλειψη νερού, τη χαµηλή 
γονιµότητα των εδαφών, τη γήρανση και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του γεωργικού πληθυσµού, 
(ii) η έλλειψη ΟΤ∆ για την αναγνώριση, επεξεργασία και εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, 
(iii) το έλλειµµα ερευνητικών κέντρων και η µη ύπαρξη εθνικού Πανεπιστηµίου που να καλύπτει 
επαρκώς τον τοµέα της γεωργίας, (iv) η προϊούσα εγκατάλειψη της υπαίθρου λόγω έλλειψης 
ικανοποιητικού οδικού δικτύου και άµεσης και λειτουργικής σύνδεσης µεταξύ των αστικών κέντρων 
και των αγροτικών περιοχών» και (v), η µεγάλη απόσταση της Κύπρου από τις ∆υτικές Αγορές. Τα 
προβλήµατα αυτά επηρεάζουν δυσµενώς την ανταγωνιστικότητα του τοµέα και την ποιότητα ζωής 
στην ύπαιθρο και δηµιουργούν έντονες ενδοπεριοχικές και ενδοτοµεακές ανισότητες στα γεωργικά 
εισοδήµατα και στην παραγωγικότητα της εργασίας του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης και 
των µελών της οικογένειας στην οποίαν η εκµετάλλευση εντάσσεται. Εποµένως, η προστασία του 
αγροτικού τοπίου και των στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος των 
αγροτικών περιοχών, η ανάσχεση της διάβρωσης της γεωργικής γης, η προστασία της 
καταγεγραµµένης πλούσιας βιοποικιλότητας και της αειφορίας των περιοχών «Φύση 2000», 
η αντιµετώπιση της έλλειψης νερού, η βελτίωση της παραγωγικής δοµής και του ανθρώπινου 
δυναµικού της γεωργίας και η διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού και κυρίως νέων στη γεωργία 
(Σχέδια Βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εγκατάσταση 
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νέων αγροτών, πρόωρη συνταξιοδότηση), η ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού των 
αγροτικών περιοχών, η βελτίωση των υποδοµών διασύνδεσης των αγροτικών περιοχών µε τα 
αστικά κέντρα, η επαγγελµατική κατάρτιση των γεωργών, η διαφοροποίηση της γεωργικής 
παραγωγής, η δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, και η άµεση εισοδηµατική ενίσχυση σε 
όσες περιοχές κρίνεται απαραίτητη, πρέπει να είναι στοχεύσεις υψηλής προτεραιότητας. 

(2) Ισχυρά πλεονεκτήµατα, για την ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, όπως 
είναι: (i) η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και παραδόσεις η οµορφιά του τοπίου και η 
γραφικότητα των αγροτικών περιοχών, που ευνοούν την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, (αγροτουρισµός), όπου υπάρχουν 98.951 κλίνες, (ii), οι στενοί 
δεσµοί των κατοίκων των πόλεων µε τις ιδιοκτησίες που έχουν στον τόπο καταγωγής τους, (iii) η 
ύπαρξη επιχειρηµατικού τύπου µονάδων ικανοποιητικού µεγέθους στη χοιροτροφία, αγελαδοτροφία 
και πτηνοτροφία και το υψηλό ποσοστό των κρατικών δασών που ευνοεί την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση τους, (iv) οι κλιµατολογικές συνθήκες που ευνοούν την πλούσια βιοποικιλότητα, την 
παραγωγή πρώιµων µεσογειακών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων και ζωοτροφών, σε συνδυασµό 
µε την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας σιτηρών, (v) το ανεπτυγµένο οδικό και τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο και (vii), η µεγάλη συνεισφορά του τουρισµού, ο οποίος αυξάνει τους καταναλωτές, από 0,8 
εκατοµµύρια που είναι ο πληθυσµός της Κύπρου σε 3,2 εκατοµµύρια κατά την µακρά τουριστική 
περίοδο και, εποµένως, προσδιορίζει, εµµέσως, σηµαντικές «εξαγωγές» µεγάλων ποσοτήτων 
γεωργικών προϊόντων χωρίς τις δαπάνες και τις διαδικασίες που θα απαιτούσε η τοποθέτηση τους 
στις αγορές του εξωτερικού.  

Με βάση τα όσα αναφέρονται στα σηµεία (1) και (2), τεκµηριώνεται απόλυτη ανταπόκριση των Αξόνων 
προτεραιότητας και των Μέτρων που ενεργοποιούνται και του βάρους που αποδίδεται στο καθένα, µε 
τις ανάγκες της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της Κύπρου. Η θέση αυτή τεκµηριώνεται στο 
κεφάλαιο 4 της παρούσης Έκθεσης. 
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 85 του Καν. 1698/2005, οι µέσο και µακροπρόθεσµες οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανάγκες του τοµέα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, αναγνωρίζονται και 
αξιολογούνται µέσω της SWOT Ανάλυσης, δηλαδή της ανάλυσης των ∆υνάµεων (Πλεονεκτήµατα) που 
πρέπει να αξιοποιηθούν και των Αδυναµιών (Μειονεκτήµατα) που πρέπει να αµβλυνθούν, όπως 
προκύπτουν από τη διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των Ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν και των Κινδύνων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της. Μια τέτοια ανάλυση, όπως προαναφέρεται, αναµένεται να 
περιλαµβάνεται στο ΠΑΑ όταν αυτό ολοκληρωθεί και, η αξιολόγηση των διαπιστώσεων και 
συµπερασµάτων που θα προκύψουν, θα περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο 3 του Β’ Μέρους της Έκθεσης 
Αξιολόγησης [(βλ. § 1.4, σηµείο (3)]. 

«Οι Εθνικές Προτεραιότητες για την Αγροτική Ανάπτυξη στοχεύουν στην αναζωογόνηση της Κυπριακής 
υπαίθρου» και, όπως αναφέρεται στην εισαγωγική παράγραφο του κεφαλαίου 2 του ΕΣΣΑΑ 
προσδιορίζονται µε βάση: «(i) το ευρύτερο διεθνές και περιφερειακό κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον και  
τις τεχνολογικές εξελίξεις, (ii) την αναγκαιότητα σύµπλευσης της εθνικής στρατηγικής µε τις Ευρωπαϊκές 
Προτεραιότητες, (iii) τις επιπτώσεις της αναθεώρησης της ΚΑΠ, που αναµένεται να είναι ήσσονος σηµασίας 
για τους τοµείς εξειδίκευσης τόσο όσο αφορά το φυτικό όσο και το ζωικό κεφάλαιο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, (iv) την στρατηγική επιλογή της σύνδεσης και καθετοποίησης µε την ήδη υπάρχουσα αλλά και 
την πιθανή αύξηση του τουρισµού προς την Κύπρο τόσο όσο αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όσο και 
παραδοσιακά προϊόντα», (v) τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση της υφισταµένης 
οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης και (vi), τις Κοινοτικές Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για τις προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες αυτές, όπως 
προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 2 του ΕΣΣΑΑ, έχουν ως ακολούθως: 

(1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας: Σύµφωνα µε το ΕΣΣΑΑ, «η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής γεωργίας αποτελεί υψίστη προτεραιότητα» και 
ανταποκρίνεται στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γεωργία, µε την ευρύτερη έννοια της, 
τα οποία προσδιορίζουν γενικευµένα αρνητικά γεωργικά εισοδήµατα, κυρίως, στις µικρές 
οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αποτελούν την βάση της Κυπριακής γεωργίας, η 
οποία είναι γενικευµένη οικονοµική δραστηριότητα και η βάση του κοινωνικού  ιστού των 
αγροτικών περιοχών, κυρίως των µειονεκτικών (LFAs). Προβλέπεται να διατεθεί 40% των 
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την ενίσχυση παρεµβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και εστιάζονται σε προϊόντα στα οποία υπάρχει ή µπορεί δυνητικά να υπάρξει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα. Μέσω του Άξονα που αφορά στην προτεραιότητα αυτή  σχεδιάζεται να 
ενεργοποιηθούν µέτρα που στοχεύουν στην στήριξη των γεωργικών προϊόντων ώστε να 
αντισταθούν στις συνεχείς ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από οµοειδή προϊόντα γειτονικών 
χωρών και να παραµείνουν όχι µόνον ως η πρώτη επιλογή των Κυπρίων καταναλωτών αλλά να 
ενισχύσουν και τις εξαγωγές (προώθηση ποιοτικών προϊόντων αλλά και προϊόντων µε υψηλή 
προστιθέµενη αξία, υποστήριξη του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, προκειµένου να βελτιωθεί 
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η παραγωγικότητά τους). Η ενεργοποίηση των Μέτρων σχεδιάζεται να περιλαµβάνει δράσεις που 
ενώ «θα προωθούν την µεταφορά της γνώσης και τη προώθηση της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα (στρατηγική της Λισσαβόνας), 
θα προσαρµόζονται σε συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων (στρατηγική του Γκέτεµποργκ)». 

(2) Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας: Η προτεραιότητα 
αυτή χαρακτηρίζεται «σηµαντική» και ανταποκρίνεται στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα 
που αναγνωρίστηκαν, η επίλυση των οποίων θα επιχειρηθεί µε την ενεργοποίηση επιλεγµένων 
Μέτρων του Άξονα που αφορά στην προτεραιότητα αυτή. Προβλέπεται να διατεθεί 45% των 
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων, για την ενίσχυση παρεµβάσεων που στοχεύουν: (i) την ανακοπή 
της εγκατάλειψης της γης και τη διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου, κυρίως στις ορεινές / 
ηµιορεινές περιοχές, ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητά τους και να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο 
της εντατικοποίησης της παραγωγής, που παρουσιάζεται έντονα στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην 
κτηνοτροφία, (ii)  την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, (iii) τη βελτίωση των υδάτινων συστηµάτων, 
(iv) τη µείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος, (v) την προστασία των περιοχών 
Φύση 2000, στην παροχή εξισωτικής αποζηµίωσης και στα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, (vi) την 
προστασία των δασών και την επέκταση της δασοκάλυψης, και (vii), σε µεταγενέστερο στάδιο, η 
στήριξη ενεργειακών καλλιεργειών, εάν κριθεί ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
κλίµακας. Οι εθνικές αυτές προτεραιότητες ανταποκρίνονται στις Κοινοτικές Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές και, ειδικότερα, στη στρατηγική του Γκέτεµποργκ, στην Οδηγία 
60/2000 για τα Νερά και το Πρωτόκολλο του Κιότο, παρότι αυτό δεν έχει υπογραφεί από την 
Κύπρο.  

(3) Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής Οικονοµίας και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές: Χαρακτηρίζεται ως µείζων προτεραιότητα και 
προβλέπεται να διατεθεί ποσοστό 15% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την ενεργοποίηση 
όχι µόνο Μέτρων του Άξονα που αφορά στην προτεραιότητα αυτή και στοχεύουν την 
επιχειρηµατικότητα, ώστε να δηµιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και να δηµιουργηθούν 
συνθήκες παραµονής νέων στην ύπαιθρο και αναστροφής της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού, 
αλλά και µε την ενεργοποίηση δράσεων από άλλα Ευρωπαϊκά Ταµεία. Η ενεργοποίηση των 
Μέτρων θα επιδιώκει την αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας, κυρίως στις ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές, µε την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, της διαφοροποίησης των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, της εκπαίδευσης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της πληροφόρησης, 
την ενδυνάµωσης των διοικητικών µηχανισµών και της ενδυνάµωσης/εµψύχωσης του ενδογενούς 
αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών µέσω εφαρµογής της προσέγγισης Leader «εκ 
των κάτω προς τα πάνω». 

(4) Βελτίωση των τοπικών αναπτυξιακών ικανοτήτων, µε την προώθηση της συνεργασίας, 
για την εφαρµογή, µε την προσέγγιση Leader, δράσεων των Αξόνων 1, 2 και 3 σε τοπικό επίπεδο. 

Η εφαρµογή των προαναφερόµενων προτεραιοτήτων σχεδιάζεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται, στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό: (i) οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αγροτική 
Ανάπτυξη, στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ, η προώθηση νέων 
τεχνολογιών, η καταπολέµηση της ανεργίας κυρίως στους νέους, η περαιτέρω εµβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, η στήριξη των επενδύσεων, η αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, η ενθάρρυνση παραγωγής 
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υγιεινών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, (ii) οι 
ανάγκες που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών (οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές), (iii) η προσχεδιασµένη µετάβαση από την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2004-2006 στην επόµενη επταετή περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και την 
εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του πρώτου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-
2004.  

2.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Άξονας προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας». Στον Άξονα αυτό σχεδιάζεται να κατανεµηθεί ποσοστό 40% των διαθέσιµων οικονοµικών 
πόρων. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής γεωργίας είναι βασική επιδίωξη και απαιτεί 
την πραγµατοποίηση επενδύσεων: (i) στο φυσικό κεφάλαιο της γεωργίας, µε στόχευση την προσαρµογή 
της προσφοράς στη ζήτηση, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, την αύξηση της 
Προστιθέµενης Αξίας, την βελτίωση των υποδοµών και την τήρηση των Κοινοτικών προτύπων, στην 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε τη βελτίωση της γεωργικής 
τεχνολογίας, τη µείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας και, (ii) στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, µε στόχευση τη διάδοση της γνώσης στους γεωργούς και την παροχή σε αυτούς ουσιαστικών 
υπηρεσιών συµβουλευτικής στήριξης, µε έµφαση στην ορθολογική διαχείριση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το θεσµοθετηµένο σύστηµα πολλαπλής συµµόρφωσης 
και την εφαρµογή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, στην οργάνωση και στη λειτουργία των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των µονάδων µετασυλλεκτικού χειρισµού και πρώτης µεταποίησης των 
γεωργικών προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα στην προετοιµασία των γεωργών, ώστε να καταστούν 
αποτελεσµατικοί υποδοχείς τέτοιων παρεµβάσεων. Στον Άξονα αυτόν εντάσσονται δύο ενότητες Μέτρων: 

Η πρώτη, στην οποίαν προβλέπεται να κατανεµηθεί ποσοστό 75% των συνολικών πόρων  που θα 
διατεθούν στον Άξονα 1 (40% Χ 75% = 30% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ), 
περιλαµβάνει Μέτρα που στοχεύουν: στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού κεφαλαίου, µε 
έµφαση στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (36%) και των µονάδων µετασυλλεκτικού 
χειρισµού και πρώτης µεταποίησης των γεωργικών και δασικών προϊόντων (19%), στη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και στη δηµιουργία, κατοχύρωση και προώθηση προϊόντων ποιότητας, 
βιολογικών προϊόντων, προϊόντων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης, ειδικών παραδοσιακών 
προϊόντων, οίνων ποιότητας (7%). 

Η δεύτερη, στην οποίαν προβλέπεται να κατανεµηθεί ποσοστό 25% των συνολικών πόρων που θα 
διατεθούν στον Άξονα 1 (40% Χ 25% = 10% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ), 
περιλαµβάνει Μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στη δηµιουργία 
Οµάδων Παραγωγών, ως συνέχεια εφαρµογής ανάλογου Μέτρου στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004-2006 κ.α. και, ειδικότερα, αφορούν: στην πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών (13%), στην 
ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (7%) και στην µεταφορά της γνώσης και στην εισαγωγή 
καινοτοµιών στη γεωργία (5%). 

Άξονας Προτεραιότητας 2, «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της Υπαίθρου»: Στον Άξονα αυτό 
σχεδιάζεται να κατανεµηθεί ποσοστό 45% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ. Η ανακοπή της 
πορείας υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος της Κυπριακής Υπαίθρου, αποτελεί στρατηγικής 
σηµασίας προτεραιότητα η οποία υπηρετείται µε την ενεργοποίηση των Μέτρων του Άξονα 
Προτεραιότητας 2, τα οποία ταξινοµούνται σε τρεις διακριτές ενότητες: (i) Μέτρα αγροπεριβαλλοντικά, 
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για τα οποία σχεδιάζεται να κατανεµηθεί ποσοστό 44% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του Άξονα 
(44% Χ 45% = 19,80% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ), µε τα οποία δίνεται έµφαση στην 
καλλιέργεια των οινοποιήσιµων αµπελιών, των εσπεριδοειδών και της πατάτας και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, (ii) Μέτρα για τις περιοχές «Φύση 2000», LFAs και την οδηγία 
πλαίσιο για το νερό, για τα οποία ορίζεται ποσοστό οικονοµικών πόρων 44% του Άξονα (44% Χ 45% = 
19,80% των διαθέσιµων πόρων του ΠΑΑ), µε τα οποία χορηγούνται εξισωτικές αποζηµιώσεις σε 
γεωργούς των περιοχών «Φύση 2000» και LFAs, προκειµένου να αντισταθµιστούν τα ενδογενή 
µειονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές και ενισχύονται δράσεις για την εφαρµογή της 
Οδηγίας πλαίσιο για το νερό, (iii) Μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων, για τα οποία 
προβλέπεται να κατανεµηθεί ποσοστό 12% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του Άξονα (12% Χ 45% 
= 5,40% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ), µε κύρια επιδίωξη την αύξηση του συνολικού 
ποσοστού δασοκάλυψης του νησιού προκειµένου να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και να αµβλυνθούν οι 
κλιµατολογικές επιπτώσεις από το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας»: Στον Άξονα αυτό προβλέπεται να κατανεµηθεί ποσοστό 15% των διαθέσιµων 
οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ, για την ενεργοποίηση δύο ενοτήτων µέτρων, που αφορούν στην 
διαφοροποίηση της απασχόλησης η πρώτη και στις βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσµό η 
δεύτερη. Σκοπός της διαφοροποίησης στην απασχόληση είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές, ενώ η προσφορά βασικών υπηρεσιών και η βελτίωση των υποδοµών των αγροτικών 
περιοχών συνεισφέρουν στην δηµιουργία ενός καλύτερου επιπέδου ζωής για τους κατοίκους της υπαίθρου. 
Η ενεργοποίηση των µέτρων της πρώτης ενότητας θα υποστηριχθεί µε ποσοστό 60% των οικονοµικών 
πόρων του Άξονα (60% Χ 15% = 9% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ), ενώ εκείνη των 
Μέτρων της δεύτερης ενότητας µε ποσοστό 40% (40% Χ 15% = 6% των διαθέσιµων πόρων του ΠΑΑ). Η 
συγχρηµατοδότηση των προτεραιοτήτων του άξονα τόσο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης όσο και από άλλα Κοινοτικά Ταµεία, µέσα από καθαρά διακριτές δράσεις, αναµένεται να 
οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη 
διαφοροποίηση (Leader)»:  Η ενεργοποίηση του Άξονα αυτού στοχεύει στην προώθηση δράσεων τοπικής 
κλίµακας οι οποίες συνδυάζουν τρεις προτεραιότητες «Ανταγωνιστικότητα-Περιβάλλον-
∆ιαφοροποίηση/Ποιότητα Ζωής» και οι οποίες υλοποιούνται µε διαδικασίες «εκ των κάτω προς τα άνω». 
Στον Άξονα αυτόν εντάσσονται δύο βασικές ενότητες Μέτρων. Η πρώτη αφορά στην βελτίωση της 
διακυβέρνησης και η δεύτερη στην κινητοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών 
περιοχών. Πάντως, µέσω του άξονα αυτού, θα επιχειρηθεί ο συνδυασµός των προαναφερόµενων βασικών 
προτεραιοτήτων, µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, σε τοπικό επίπεδο, που θα αξιοποιούν το (τα)  
τοπικό(α) πλεονέκτηµα (τα) και θα καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες, µε κύριες στοχεύσεις τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης και την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναµικού των κοινωνιών και του οικοσυστήµατος 
επιλεγµένων αγροτικών περιοχών. Οι παρεµβάσεις µέσω του Άξονα αυτού εξειδικεύουν, σε τοπικό 
επίπεδο, ∆ράσεις των Αξόνων 1, 2 και 3. Η οικονοµικοί πόροι του Άξονα 4 σχεδιάζεται να καλύψουν 
ποσοστό 2,5% των συνολικών διαθέσιµων πιστώσεων του ΠΑΑ, µε πρόθεση να αυξηθούν εάν 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και µε τους πόρους αυτούς θα υποστηριχθούν παρεµβάσεις που 
αντιστοιχούν σε καθένα από τους Άξονες 1, 2 και 3. Άποψη του αξιολογητή είναι ότι, παρά το γεγονός 
ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει προγενέστερη εµπειρία εφαρµογής της προσέγγισης Leader, η σκοπιµότητα 
εφαρµογής τοπικών στρατηγικών είναι πολύ µεγάλη, προκειµένου να εµψυχωθεί το ενδογενές δυναµικό 
των τοπικών κοινωνιών του αγροτικού χώρου, να καλυφθούν πληρέστερα ενδογενώς αναγνωριζόµενες 
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τοπικές ανάγκες και να αρχίσουν διαδικασίες βελτίωσης του τρόπου διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. 
∆εδοµένου ότι η προσεχής προγραµµατική περίοδος είναι επταετής και η κλίµακα παρεµβάσεων αφορά 
σε σχετικά περιορισµένο χώρο, κατά την άποψη του αξιολογητή, πρέπει να καλυφθεί το ελάχιστο 
ποσοστό 5% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που προβλέπεται στο Άρθρο 17 του Κανονισµού 1698/2005 
για τον Άξονα 4, καταβάλλοντας προσπάθειες, τα δύο πρώτα χρόνια, για την προετοιµασία ΟΤ∆, ώστε 
να καταστούν ικανές να αναλάβουν ορισµένες δράσεις των Αξόνων 2 και 3 στο χώρο εµβέλειάς τους µε 
την εφαρµογή της προσέγγισης Leader. 

2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

Η στρατηγική κατανοµής των οικονοµικών πόρων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του ΕΣΣΑΑ και 
αξιολογείται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης, φαίνεται ότι παρεκκλίνει από τις 
Εθνικές προτεραιότητες, όπως αυτές αξιολογούνται στην παράγραφο 2.1. Αναµένετο να κατανεµηθούν 
περισσότεροι πόροι στον Άξονα Προτεραιότητας 1, αφού ρητά αναγνωρίζεται ότι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας αποτελεί υψίστη προτεραιότητα, όπως άλλωστε προκύπτει και από την 
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και από την τιµή των κοινών δεικτών βάσεως (objective 
related), που καταχωρούνται στο Παράρτηµα του ΕΣΣΑΑ. Ανεξάρτητα από την παρατήρηση αυτή, η 
στρατηγική κατανοµής των οικονοµικών πόρων καλύπτει τα ελάχιστα όρια συµµετοχής των Αξόνων 1, 
2 και 3 στη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 17 του Καν. 1698/2005.  

Από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας Έκθεσης, σχετικά µε το βάρος των επιµέρους 
ενοτήτων Μέτρων που θα ενεργοποιηθούν και την κατανοµή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων κατά 
άξονα προτεραιότητας, προκύπτει η στρατηγική κατανοµή των διαθέσιµων πόρων στις επιµέρους ενότητες 
Μέτρων, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

2.4. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΕΩΣ «OBJECTIVE AND CONTEXT RELATED»  

Οι κοινοί βασικοί δείκτες (common baseline indicators), που πρέπει να συνοδεύουν το ΕΣΣΑΑ, είναι 59, 
εκ των οποίων 36 είναι «objective related» (πίνακας των οποίων παρατίθεται στο Παράρτηµα του ΕΣΣΑΑ 
και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας έκθεσης ως Πίνακας Α-3)3 και 23 είναι «context 
related» (βλ. Πίνακα Α-2 του Παραρτήµατος της παρούσας Έκθεσης), οι τιµές των οποίων δεν έχουν 
προσδιοριστεί.  Ο αξιολογητής πιστεύει ότι η ∆ιαχειριστική Αρχή πρέπει να προβεί στον υπολογισµό των 
δεικτών αυτών µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία και να αναπροσαρµόσει τις τιµές αυτές  µετά την ex-post 
αξιολόγηση του ΠΑΑ 2004-2006, όπως προτίθεται να κάνει και για τους κοινούς δείκτες βάσεως 
«objective related».  

Από τις τιµές των κοινών δεικτών βάσεως objective related που καταχωρούνται στο Παράρτηµα Ι του 
ΕΣΣΑΑ και αναδιατάσσονται στον Πίνακα Α-3 του Παραρτήµατος της παρούσας Έκθεσης, προκύπτουν 
οι ακόλουθες διαπιστώσεις: (i) οι τιµές των τριών οριζόντιων δεικτών (01, 02, 03), που αφορούν στο 
επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και εκείνες των δεικτών που αφορούν στη λήψη 
διαδικτύου (δείκτης 32) και στην ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών (δείκτης 33), επιβεβαιώνουν το 
σχετικά υψηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, (ii) η 
 

                                                 
3 Αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντική η επιφύλαξη του Τµήµατος Γεωργίας ότι, οι τιµές των δεικτών που 
καταχωρούνται στον Πίνακα του Παραρτήµατος του ΕΣΣΑΑ, δεν αποτυπώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εφαρµογής του ΠΑΑ 2004-2006 και, εποµένως, οι τιµές αυτές θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν 
µε έτος βάσεως το 2006, µετά την αποτίµηση και των επιπτώσεων του Προγράµµατος αυτού, ώστε να αποτελέσουν 
ασφαλή αφετηρία για την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ AΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΣΑΑ 

Εκατοστιαία 
συµµετοχή κάθε 

ενότητας 
Μέτρων στον 

Άξονα 

Εκατοστιαία συµµετοχή των 
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων 

του ΠΑΑ 2007-2013 Άξονες προτεραιότητας και ενότητες 
Μέτρων 

Κατά ενότητα 
Μέτρων  

Κατά Άξονα 
προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας 1: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της τοµεακής 
γεωργίας και της δασοκοµίας: 

 40,00

 Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του 
φυσικού κεφαλαίου της γεωργίας 

75 30,00

 Βελτίωση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της γεωργίας 

25 10,00

Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της Υπαίθρου: 

45,00

 Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 44 19,80
 Περιοχές «Φύση 2000», 

µειονεκτικές περιοχές, Οδηγία 
πλαίσιο για το νερό 44 19,80

 ∆ιαχείριση δασικών πόρων 12 5,40
Άξονας προτεραιότητας 3: Ποιότητα 
ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής 
Οικονοµίας: 

15,00

 ∆ιαφοροποίηση της απασχόλησης 60 9,00
 Προσφορά υπηρεσιών στον 

αγροτικό πληθυσµό 40 6,00
Οι τρεις άξονες - 100,0 100,0
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 τιµή του δείκτη που αφορά στην κατάρτιση και εκπαίδευση στη γεωργία (δείκτης 04) και εκείνη του 
δείκτη που αφορά στη δια βίου εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές (δείκτης 35), επιβεβαιώνουν το 
χαµηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών της Κύπρου, (iii) η τιµή του δείκτη που 
αφορά στην παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία (δείκτης 06) επιβεβαιώνει τα όσα προέκυψαν από 
την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (χαµηλή παραγωγικότητα). Με βάση τα στοιχεία του Eurostat, 
η ΑΠΑ υπολογίζεται σε 283.922 εκατοµµ. ε, η απασχόληση, για το 2003, σε 32.190 EME-AWU και, 
εποµένως, η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται σε 8.820 ε/ΕΜΕ (51,4% εκείνης της EU-25). Αν 
ληφθεί υπόψη η απασχόληση στη γεωργία που καταχωρείται στο ΕΣΣΑΑ (22.600 ΕΜΕ – δείκτης 08), η 
παραγωγικότητα εργασίας υπολογίζεται σε 12.563 ε/ΕΜΕ (73,9% εκείνης της EU-25). Η τιµή του δείκτη 
αυτού που καταχωρείται στον Πίνακα Α-3 (55% του κοινοτικού µέσου όρου της περιόδους 2002-2004) 
είναι 9.430 €/AWU και προσεγγίζει τον µέσο όρο των προαναφερόµενων τιµών, (iv) η τιµή του δείκτη 
05, που αφορά στην ηλικιακή δοµή του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας, υπολογίζεται σε 0,14 ενώ, 
µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η τιµή του δείκτη, για την EU-15, υπολογίζεται µεγαλύτερη από 0,294, 
(v) η τιµή του δείκτη 20, που αφορά στην ποιότητα νερού (πλεόνασµα νιτρικών, κιλά/ha), εµφανίζεται 
χαµηλότερη (44), σε σύγκριση µε εκείνη της EU-15 (55) και αντανακλά τις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί στην Κύπρο στον τοµέα αυτό, (vi) η τιµή του δείκτη 28, που αφορά στο ποσοστό των 
γεωργών µε άλλη επικερδή δραστηριότητα, έχει υπολογιστεί σε 0,2% και κρίνεται πολύ χαµηλή, εάν 
ληφθεί υπόψη τουλάχιστον η αξιοσηµείωτη παρουσία του αγροτουρισµού στις αγροτικές περιοχές. 

2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Κανονισµού 1698/2005, κάθε Κράτος-µέλος έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει 
ή ένα Εθνικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ή περισσότερα του ενός Περιφερειακά Προγράµµατα και 
ένα Εθνικό Πρόγραµµα µε κοινές δράσεις για όλες τις Περιφέρειες. Όλη η Επικράτεια της Κύπρου ορίζεται 
ως µία Περιφέρεια, η οποία βρίσκεται εκτός Στόχου Σύγκλισης και, ως εκ τούτου, η Κυπριακή Κυβέρνηση, 
αποφάσισε να καταρτίσει ένα Εθνικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στο οποίο θα κατανεµηθεί από το 
ΕΓΤΑΑ το σύνολο των οικονοµικών πόρων που αντιστοιχούν στην Κύπρο, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (2) 
του Κανονισµού 1290/2005, οι οποίοι προσδιορίζονται στο ποσό των 162,5 εκατοµµ. ε.  

2.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.  

2.6.1 Εσωτερική και Εξωτερική Συνέπεια του ΕΣΣΑΑ µε τις Προτεραιότητες της ΕΕ 

Η στρατηγική, όπως προσδιορίζεται στο ΕΣΣΑΑ, ανταποκρίνεται και συµβάλλει στην προώθηση των 
Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Αγροτική Ανάπτυξη και, ειδικότερα, αυτών 
που σχετίζονται µε τη συνθήκη του Guttemberg, του Kyoto και την πολιτική της Λισσαβόνας, όπως, 
επίσης και µε την Οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για το νερό (2000/60/ΕΚ). Ειδικότερα: (i) µέσω των ενοτήτων 
Μέτρων που εντάσσονται στον Άξονα 2, προωθούνται οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες, κυρίως σε ότι 
αφορά: στην προστασία της βιοποικιλότητας (αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, στήριξη µειονεκτικών περιοχών 
και περιοχών «ΦΥΣΗ 2000», κλπ), στην προστασία των υδάτινων πόρων (προώθηση νέων τεχνολογιών 
άρδευσης για εξοικονόµηση νερού, δηµιουργία υποδοµών σχετικών µε τη διαχείριση του νερού κλπ), στην 

                                                 
4   

Ποσοστό αγροτών µε ηλικία < 35 ετών 8,3 
Ποσοστό αγροτών µε ηλικία ≥ 65 ετών 28,7 (8,3) : (28,7) = 0,29 
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προστασία του εδάφους (µέτρα για αποφυγή της διάβρωσης, για διατήρηση βοσκότοπων, αµειψισπορά, 
αγρανάπαυση), στην µείωση των επιπτώσεων από τις κλιµατικές αλλαγές (στήριξη ενεργειακών 
καλλιεργειών, ανάπτυξη δασών, προστασία από πυρκαγιές), στην µειωµένη χρήση φυτοφαρµάκων 
(αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, βιολογική γεωργία, χρήση συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης), στη 
δάσωση γεωργικής και µη γεωργικής γης, (ii) µέσω των ενοτήτων Μέτρων που εντάσσονται στους Άξονες 
1 και 3 προωθείται η καινοτοµία και οι νέες τεχνολογίες, η επιχειρηµατικότητα στη γεωργία µε τη 
βελτίωση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, (iii) µέσα από οριζόντια µέτρα όλων των αξόνων 
(επαγγελµατικής κατάρτισης, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενίσχυση επενδύσεων, έµφαση τους 
νέους και τις γυναίκες κ.α.), προωθούνται οι οριζόντιες Ευρωπαϊκές Πολιτικές, (iv) µε ειδικά Μέτρα του 
Άξονα 1 επιδιώκεται η ανανέωση της ηλικιακής διάρθρωσης των γεωργών (πρόωρη συνταξιοδότηση, 
πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, εκπαίδευση, κατάρτιση και πραγµατοποίηση επενδύσεων σε επίπεδο 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων), (v) µε ειδικά Μέτρα των Αξόνων 2 και 3 επιδιώκεται βελτίωση της 
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές (διατήρηση της 
αγροτικής κληρονοµιάς και τοπίων ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς, βελτίωση αγροτικών οικισµών, ενίσχυση 
τουριστικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της Οικονοµίας των αγροτικών περιοχών) 
και (vi), µε ειδικά Μέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 επιδιώκεται ολοκληρωµένη διαχείριση του νερού 
µε παρεµβάσεις που αφορούν στην πραγµατοποίηση επενδύσεων για την εγκατάσταση βελτιωµένων 
συστηµάτων άρδευσης, στην εκπαίδευση των αγροτών για σωστή χρήση του νερού και στην εφαρµογή 
συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής. 

2.6.2 Συµπληρωµατικότητα και βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των συγχρηµατοδοτουµένων 
δράσεων µε εκείνες άλλων Κοινοτικών Χρηµατοδοτικών Εργαλείων 

Η ανάγκη ελέγχου της συµπληρωµατικότητας εντοπίζεται, κυρίως, στις δράσεις που περιλαµβάνονται  
στους Άξονες 3 και 45. Η αρµόδια Υπηρεσία Προγραµµατισµού του Τµήµατος Γεωργίας έχει συγκροτήσει 
συµβουλευτική επιτροπή που ασχολείται ειδικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη 
Συµβουλευτική αυτή Επιτροπή συµµετέχουν εκτός από το Τµήµα Γεωργίας όλες οι Κρατικές Υπηρεσίες 
που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα (Τµήµα ∆ασών, Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού, Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Γραφείο Προγραµµατισµού) καθώς επίσης 
κοινωνικοί και οικονοµικοί εταίροι, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αγροτικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Παράλληλα, το Τµήµα Γεωργίας, βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις υπόλοιπες Κρατικές 
Υπηρεσίες που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των διαρθρωτικών πολιτικών. Από 
τη συνεργασία αυτή θα προκύψουν στοιχεία µε τα οποία θα συγκεκριµενοποιείται η συµπληρωµατικότητα 
των δράσεων του ΠΑΑ, όταν αυτές θα προσδιοριστούν, µε κείνες των άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων 
που θα ενεργοποιηθούν και θα αφορούν, κυρίως, έργα υποδοµής µεγάλης κλίµακας και δράσεις 
επαγγελµατικής κατάρτισης όλων των ατόµων, πλην των αγροτών. Στα πλαίσια του ΠΑΑ αναµένεται να 
δοθούν λεπτοµερείς πληροφορίες, για το διαχωρισµό και τη συνέργια µεταξύ των δράσεων που θα 

                                                 
5  Στην παράγραφο 5.2 του ΕΣΣΑΑ αναφέρεται ότι: «Το Τµήµα Γεωργίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις υπόλοιπες 
Κρατικές Υπηρεσίες που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό κα την εφαρµογή των διαρθρωτικών πολιτικών. Το Γραφείο 
Προγραµµατισµού έχει τη γενική ευθύνη για το συντονισµό και την ετοιµασία της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του 
κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο συντονίζει την ετοιµασία των Προγραµµατικών Εγγράφων που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Για καλύτερο συντονισµό, έχουν συσταθεί, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (5/9/05): Επιτροπή Σχεδίου 
Ανάπτυξης και Συµβουλευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή Σχεδίου Ανάπτυξης στην οποία προεδρεύει ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Γραφείου Προγραµµατισµού, έχει µέλη τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων Οικονοµικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Παιδείας και 
Πολιτισµού, Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας. Στη Συµβουλευτική Επιτροπή συµµετέχουν όλοι οι φορείς, περιλαµβανοµένων 
και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
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περιλαµβάνονται σ’ αυτό και των συναφών δράσεων άλλων Προγραµµάτων που θα ενεργοποιηθούν για 
να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του. 

Με βάση τη στρατηγική που περιγράφεται στην παράγραφο 5.2 του ΕΣΣΑΑ, σχετικά µε τη 
συµπληρωµατικότητα και βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε 
τα άλλα Κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά Εργαλεία, συνάγεται ότι επιδιώκεται: 

(1) Η διασφάλιση της συνέργιας µεταξύ δράσεων του ΠΑΑ και του 1ου πυλώνα της ΚΑΠ (άµεσες 
πληρωµές), προκειµένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις «πολλαπλής συµµόρφωσης». 

(2) Η συνεργασία µεταξύ Τελικών ∆ικαιούχων, κυρίως των Μέτρων και ∆ράσεων των Αξόνων 3 και 4 
και, γενικότερα, των δράσεων του ΠΑΑ και ΕΤΠΑ. Ειδικότερα, οι βασικές στρατηγικές 
κατευθύνσεις είναι: (i) η κύρια µάζα των αγροτουριστικών παρεµβάσεων να καλύπτεται από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Στον Άξονα 3 του ΠΑΑ θα ενταχθούν µόνο συµπληρωµατικές τουριστικές 
δράσεις του Άρθρου 55 του Καν (ΕΚ) 1968/2005, (ii) στο ΠΑΑ θα ενταχθούν χειροτεχνικές 
δραστηριότητες, κυρίως για τις γυναίκες (Άρθρο 53 του Καν (ΕΚ) 1968/2005), (iii) οι παρεµβάσεις 
που αφορούν στην «προσβασιµότητα» (δρόµοι, κέντρα ενηµέρωσης του Πολίτης, διαδίκτυο), θα 
καλύπτονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, (iv) οι παρεµβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο όπως είναι η ανακαίνιση χωριών (Άρθρο 52βii του Καν (ΕΚ) 
1968/2005), αναπλάσεις πλατειών, πεζοδροµίων και ιστορικών κέντρων, η ανάδειξη παραδοσιακών 
στοιχείων (Άρθρο 57 του Καν (ΕΚ) 1968/2005), θα καλύπτονται από το ΠΑΑ, (v) στο ΠΑΑ θα 
ενταχθούν δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης που αφορά µόνο τους αγρότες, (vi) η διερεύνηση 
δυνατοτήτων συνεργασίας µεταξύ δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και Άξονα Leader, 
«προκειµένου να ακολουθηθεί µια πλέον ολοκληρωµένη προσέγγιση και βελτιστοποίηση των 
κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων στις περιοχές παρέµβασης». 

2.7. ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο προβλέπεται να λειτουργήσει και να χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια της 
Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της εφαρµογής του ΠΑΑ. Μέσω του δικτύου αυτού προβλέπεται 
να δικτυωθούν: το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα ∆ασών, ο Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών, το 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµόσιας Τάξης (Εθνικός µηχανισµός για τα δικαιώµατα της γυναίκας), ο Κυπριακός Οργανισµός 
Τουρισµού (Αγροτουρισµός), οι αγροτικές οργανώσεις, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος, το ΚΕΒΕ, ο Οργανισµός Νεολαίας, η Ένωση Κοινοτήτων, οι οµάδες τοπικής δράσης, 
Σύνδεσµοι Ευηµερίας των ζώων, Οργανισµοί Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, κ.α. Βασική στόχευση είναι να 
διευκολυνθούν τα µέλη για ανταλλαγή εµπειριών και υποστήριξη στην εφαρµογή και αξιολόγηση της 
Πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης και να διασφαλιστεί ο συντονισµός της ροής των πληροφοριών 
µεταξύ τοπικού, εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου. Η στόχευση αυτή προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µε 
τη χρηµατοδότηση δράσεων που αφορούν: (i) στην ανάλυση των ορθών µεταβιβάσιµων πρακτικών 
(ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, ίσες ευκαιρίες για 
άνδρες και γυναίκες, οι νέοι γεωργοί κ.α.) και θέµατα υλοποίησης µέτρων/σχεδίων (κριτήρια 
επιλογής/αξιολόγησης έργων, αξιολόγησης των τοπικών στρατηγικών κ.α.), (ii) στην οργάνωση 
ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας συµπεριλαµβανοµένων και διοικητικών θεµάτων και 
διαδικασιών, (iii) στην ετοιµασία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τις οµάδες τοπικής δράσης που 
βρίσκονται στο στάδιο δηµιουργίας τους, (iv) στην τεχνική υποστήριξη για την περιφερειακή και 
διακρατική συνεργασία (διευθύνσεις στο διαδίκτυο, βοήθεια στην εξεύρεση δυνητικών συνεταίρων, 
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εκπαίδευση και απευθείας συµβουλευτικές υπηρεσίες στις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης κ.α.) και, κυρίως, (v) 
στην πληρέστερη, αντικειµενική και επίκαιρη ενηµέρωση του πολίτη. 

Το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο προβλέπεται να αποτελέσει Κεντρική Υπηρεσία του Τµήµατος Γεωργίας, να 
στελεχωθεί από κατάλληλο προσωπικό και να έχει τη δική του ιστοσελίδα στην οποία θα µπορούν να 
καταχωρούν δεδοµένα, µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλες οι Υπηρεσίες και Οργανισµοί που είναι 
δικτυωµένοι. Το επιστηµονικό προσωπικό θα παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόµενους µέσω τηλεφώνου 
και διαδικτύου on-line πληροφόρηση για θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόσθετα θα γίνονται 
διαδικτυακές εθνικές συναντήσεις, σεµινάρια κ.α 

Στις σελίδες 273 έως 277 του Πρώτου Επίσηµου Προσχεδίου του ΠΑΑ 2007-2013 παρέχονται στοιχεία 
του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου (συµµετοχή Οργανισµών και 
Υπηρεσιών, διαδικασία και χρονοδιάγραµµα ίδρυσής του, περιγραφή των κυρίων δράσεών του, των 
θεµατικών δικτυακών οµάδων, του συστήµατος παρακολούθησης και της σύνθεσης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης). Από την περιγραφή συνάγεται ότι υπάρχει εµφανής πρόθεση το Εθνικό Αγροτικό 
∆ίκτυο να αποτελέσει βασική υποδοµή για την προβολή του ΠΑΑ και για την διαφανή εφαρµογή του. 

 

 

. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 
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3. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 
2004-2006 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 του ΠΑΑ 2007-2013, συνάγεται ότι δεν 
έχει ακόµα διεξαχθεί ενδιάµεση αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του και, εποµένως, η 
επιπτώσεις που προσδιόρισε θα ποσοτικοποιηθούν µε τη διεξαγωγή της εντός του 2008. Παρά 
ταύτα, από τα στοιχεία που καταχωρούνται εκεί συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

(1) Η απορρόφηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων ανέρχεται σε 44% για τον Άξονα σε  
1, 41% για τον Άξονα 2 και σε 18% για τον Άξονα 3. 

(2) Στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.1, που φορά σε επενδυτικά σχέδια για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εγκρίθηκαν, µέχρι 31.12.06, 650 
επενδυτικά σχέδια µε κύριο αντικείµενο «κινητό και σταθερό εξοπλισµό». Το γεγονός αυτό 
τεκµηριώνει την τάση που επικρατεί για περαιτέρω εκµηχάνιση της κυπριακής γεωργίας σε 
µία προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

(3) Η συµµετοχή των Κυπρίων γεωργών στα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα είναι ενδιαφέρουσα. 
Μέχρι 31.12.06 υπολογίζεται ότι 152.956 δεκάρια µετέχουν σε αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, 
εκ των οποίων 47.660 αφορούν σε εσπεριδοειδή (έναντι συνολικής έκτασης 48.625), 80.000 
σε οινοποιήσιµα αµπέλια (έναντι συνολικής έκτασης 114.217) και 25.296 σε σιτάρι (έναντι 
72.249 συνολικής έκτασης). 

(4) Η συµµετοχή σε δράσεις που αφορούν στην προετοιµασία των γεωργών για την εφαρµογή 
προτύπων της ΕΕ είναι, επίσης, εντυπωσιακή. Το σύνολο των χοιροµητέρων (48.000) 
ενισχύονται από τη ∆ράση 2.1.β1 και, από τις 25.913 αγελάδες, ενισχύονται οι 15.104 από τη 
∆ράση 2.1γ. 

Από τις προαναφερόµενες διαπιστώσεις συνάγεται ότι η εµπειρία  που αποκτήθηκε από την 
εφαρµογή των προαναφερόµενων Μέτρων δηµιουργεί ασφαλή βάση για την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των σηµαντικών εισροών που έχουν προσδιοριστεί για την πραγµατοποίηση 
παροµοίων αλλά µεγαλύτερης έντασης παρεµβάσεων. 

4. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΑ 
ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

4.1. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή ενός εκάστου Μέτρου, όπως αυτή καταχωρείται 
στο ΠΑΑ 2007-2013, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης  κατάρτισε τους Πίνακες B-1 και Β-2  του 
Παραρτήµατος  της παρούσας Έκθεσης. Στον Πίνακα Β-3 του Παραρτήµατος καταχωρούνται τα 
δυνητικά Μέτρα του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και επισηµαίνονται, µε κόκκινο χρώµα, εκείνα που δεν 
ενεργοποιούνται στο ΠΑΑ της Κύπρου. Από τα στοιχεία των Πινάκων αυτών, προκύπτουν οι 
ακόλουθες διαπιστώσεις: 
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(1) Από το σύνολο των 42 δυνητικών Μέτρων που προβλέπει ο Καν (ΕΕ) 1698/2005, στο ΠΑΑ 
της Κύπρου ενεργοποιούνται τα 32, τα οποία, κατά Άξονα προτεραιότητας, έχουν ως 
ακολούθως:  

Άξονες προτεραιότητας ∆υνητικά Μέτρα Ενεργοποιούµενα Μέτρα 
1 16 11 
2 13 11 
3 8 5 
4 5 5 

Τεχνική Βοήθεια (1) (1) 
Σύνολο 42 32 

 

Από τον Άξονα 1 δεν ενεργοποιούνται Μέτρα που αφορούν στη σύσταση υπηρεσιών 
διαχείρισης εκµεταλλεύσεων και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών (115),  στη 
βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών (122), στη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας, των τροφίµων και της 
δασοκοµίας (124), στην αποκατάσταση παραγωγικού δυναµικού που έχεί πληγεί από φυσικές 
καταστροφές (126) και στη στήριξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ηµιεπιβίωσης (141). 

 Από τον Άξονα 2 δεν ενεργοποιούνται Μέτρα που αφορούν: στις ενισχύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων (215) και στη στήριξη µη παραγωγικών επενδύσεων (216). 

 Από τον Άξονα 3 δεν ενεργοποιούνται επενδύσεις που αφορούν: στη διαφοροποίηση προς µη 
γεωργικές δραστηριότητες (311), στη στήριξη δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, µε στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας (312) και στην κατάρτιση 
και ενηµέρωση οικονοµικών φορέων µη γεωργών (331). 

 Η µη ενεργοποίηση των προαναφερόµενων Μέτρων είναι συµβατή µε την στρατηγική, όπως 
αυτή περιγράφεται και αξιολογείται στο Πρώτο Μέρος της παρούσας έκθεσης, σύµφωνα µε 
την οποίαν: (i) ενισχύονται παρεµβάσεις στα δάση, µόνο  για λόγους περιβαλλοντικούς, λόγω 
της πολύ µικρής οικονοµικής σηµασίας των δασών για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, (ii) 
επιλέγεται η διαφοροποίηση της Οικονοµίας των αγροτικών περιοχών να γίνει µέσω, κυρίως, 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων που θα χρηµατοδοτηθούν από άλλα προγράµµατα,  
(iii) εντάσσεται στο ΠΑΑ η κατάρτιση και εκπαίδευση µόνο γεωργών, (iv)  τα βασικά έργα 
αγροτικών υποδοµών εντάσσονται σε άλλα προγράµµατα και (v), δίνεται προτεραιότητα 
στην ενίσχυση γεωργών, για την προσαρµογή τους στα βασικά συστήµατα ποιότητας και όχι, 
επί του παρόντος, σε απαιτητικά πρότυπα. Εξάλλου, από άποψη τακτικής, η χρήση των 
περιορισµένων διαθέσιµων οικονοµικών πόρων αναµένεται να είναι αποτελεσµατικότερη 
εάν αφορά σε περιορισµένο αριθµό Μέτρων που σχετίζονται µε τις άµεσες ανάγκες της 
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της Κύπρου, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν στο 
Κεφάλαιο 1 του πρώτου Μέρους της παρούσας Έκθεσης. 

(1) Το συνολικό κόστος εφαρµογής των Μέτρων που ενεργοποιούνται, κατά άξονα 
προτεραιότητας, παρουσιάζεται ως ακολούθως (τα ποσά σε εκατοµµ. €)  
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Άξονες 
προτεραιότητας ∆ηµόσια δαπάνη  Ιδιωτική 

Συµµετοχή Σύνολο 
Εκατοστιαία συµµετοχή 
∆ηµόσιας ∆απάνης 

στους Άξονες 
1 140,52 106,27 246,79 56,94 
2 141,14 0,87 142,01 99,38 
3 28,93 10,43 39,36 73,50 
4 8,63 3,74 12,37 69,76 

Τεχνική Βοήθεια 5,83 0,00 5,83 100,00 
Σύνολο 325,05 121,31 446,36 72,81 

(3) Η συµµετοχή των τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας στους συνολικούς διαθέσιµους 
οικονοµικούς πόρους του Προγράµµατος, ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σχεδιασµό. 
Σύµφωνα µε τη Γενική Στρατηγική και τη Στρατηγική κατά Άξονα Προτεραιότητας αφήνεται 
εµφανώς να εννοηθεί ότι υψίστη προτεραιότητα για την αγροτική ανάπτυξη είναι η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και, εποµένως, αναµένετο 
να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στον Άξονα 1, δεδοµένου µάλιστα ότι στον Άξονα αυτό 
περιλαµβάνονται Μέτρα που κινητοποιούν και ιδιωτικές επενδύσεις στο επίπεδο των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των µονάδων πρώτης µεταποίησης των γεωργικών 
προϊόντων. Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα Β-1, από το σύνολο της ιδιωτικής 
συµµετοχής (121,31 εκατοµµ. €) στο κόστος εφαρµογής του Προγράµµατος, ποσοστό 87,6% 
ανήκει στον Άξονα 1. Ειδικότερα, η διαφορά στο βάρος των Αξόνων 1, 2, 3 µεταξύ 
στρατηγικής (Πίνακας 1) και τακτικής (Πίνακας Β-2), συνοψίζεται ως ακολούθως: 

Άξονες Βάρος σε στρατηγικό επίπεδο 
(Πίνακας 1) 

Βάρος σε τακτικό επίπεδο 
(Πίνακας Β-2) 

1 40 43,23 
2 45 43,42 
3 15 8,90 

Σύνολο 
(Leader)                   4 
(Tεχνική Βοήθεια)   5 

100 
- 
- 

95,55 
2,65 
1,80 

Σύνολο  100,00 
 

(4) Η συγκριτική εικόνα κατανοµής των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ, όπως 
προκύπτει από τον Πίνακα 1 (στρατηγική) και από τον Πίνακα Β-2 (τακτική), κατά ενότητα 
Μέτρων των Αξόνων 1,2 και 3, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Από τα στοιχεία του πίνακα 
αυτού συνάγεται ότι η κατανοµή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων στις επιµέρους 
ενότητες Μέτρων παρουσιάζει πολύ µικρές αποκλίσεις µεταξύ της στρατηγικής κατανοµής 
(Πίνακας 2) και της τακτικής (Πίνακας Β-2):  

(4.1) Αυτό που αναφέρεται στη στρατηγική του άξονα προτεραιότητας 1, ότι η ενότητα 
των Μέτρων που αφορούν στην ανάπτυξη του φυσικού κεφαλαίου της γεωργίας 
(121, 123, 125) θα κατανεµηθεί το 30% των πόρων του Προγράµµατος, ενώ στην 
ενότητα των Μέτρων που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της 
γεωργίας (111, 112, 113, 114, 142, 131, 132 και 133) θα κατανεµηθεί το 10%, δεν  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
Εκατοστιαία κατανοµή 

Άξονες προτεραιότητας και ενότητες Μέτρων Πίνακας 1 
(στρατηγική) 

Πίνακας Β-2 
(τακτική) 

Άξονας προτεραιότητας 1: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της τοµεακής γεωργίας και της 
δασοκοµίας: 
• Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού 

κεφαλαίου της γεωργίας (121, 123, 125) 
• Βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου της γεωργίας (111, 112, 113, 
114, 131, 132, 133 και 142) 

 
 

40,00 
 
 

30,00  
 
 

10,00  

43,23
 

27,99 
 

15,24 

Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της Υπαίθρου: 
 
• Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (214) 
• Περιοχές «Φύση 2000», µειονεκτικές 

περιοχές και Οδηγία πλαίσιο για το νερό . 
Εξισωτικές αποζηµιώσεις (Μέτρα 211, 212, 
213) 

• ∆ιαχείριση στα δάση (Μέτρα 221 έως 227) 

 
45,00 

 
19,80  

 
 
 

19,80 
 

5,40  

43,42
 

23,43

 
15,95 

4,04
Άξονας προτεραιότητας 3: Ποιότητα ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής Οικονοµίας: 
 
• ∆ιαφοροποίηση της απασχόλησης (313) 
• Προσφορά υπηρεσιών στον αγροτικό 

πληθυσµό (321, 322, 323) 

 
 

15,00 
 
 

9,00  
 

6,00  

 

8,90
 

1,64 
 

7,26 

 

Σύνολο 100,00 95,55 
Άξονας 4 
Τεχνική υποστήριξη 

- 
- 

2,65
1,80 

Σύνολο  100,00 
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ικανοποιείται πλήρως, αφού, σε επίπεδο τακτικής, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
27,99% και 15,24%, αντίστοιχα. Η παρέκκλιση, για την πρώτη ενότητα δεν είναι 
σηµαντική, είναι, όµως, πολύ σηµαντική για την δεύτερη ενότητα Μέτρων που 
αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό της γεωργίας και τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι 
η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού είναι προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατικότητα της ενότητας των Μέτρων που αφορούν στη βελτίωση του 
φυσικού κεφαλαίου της γεωργίας. 

(4.2) Αυτό που αναφέρεται στη στρατηγική του Άξονα 2, ότι στην ενότητα των Μέτρων 
που αφορούν σε αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (214) θα κατανεµηθεί ποσοστό 44% 
των διαθέσιµων πόρων του Προγράµµατος, ότι στην ενότητα Μέτρων που αφορούν 
σε εξισωτικές αποζηµιώσεις σε περιοχές «Φύση 2000» και  µειονεκτικές περιοχές 
(211, 212, 213), θα κατανεµηθεί, επίσης, 19,80% και στην ενότητα των Μέτρων που 
αφορούν σε ενισχύσεις στα δάση (221 έως 227) 5,40%, δεν ικανοποιείται, αφού, σε 
επίπεδο τακτικής, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 23,43%, 15,95% και 4,04%.  Οι 
παρεκκλίσεις αυτές δεν είναι σηµαντικές για την Τρίτη ενότητα, είναι, όµως  
σηµαντικές για την πρώτη και δεύτερη ενότητα. Η ενίσχυση των διαθέσιµων πόρων 
της πρώτης εις βάρος της δεύτερης, τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι η ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών δράσεων ανταποκρίνεται στα µεγάλα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η Κυπριακή γεωργία στις σχέσεις της µε το περιβάλλον. 

(4.3) Αυτό που αναφέρεται στη στρατηγική για τον Άξονα 3, ότι στην ενότητα των 
Μέτρων που αφορούν στη διαφοροποίηση της απασχόλησης(313) θα κατανεµηθεί 
ποσοστό 9,00% των διαθέσιµων πόρων του Προγράµµατος και σε εκείνη των 
Μέτρων που αφορούν στην προσφορά υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσµό (321, 
322, 323 και 341) ποσοστό 6,00%, δεν ανταποκρίνεται στην τακτική που 
προτείνεται, σύµφωνα µε την οποίαν, για την πρώτη ενότητα Μέτρων κατανέµεται 
ποσοστό 1,64% και για τη δεύτερη ενότητα Μέτρων ποσοστό 7,26%. Η παρέκκλιση 
αυτή είναι συµβατή µε την στρατηγική απόφαση να υποστηριχθεί η προσφορά 
υπηρεσιών προς την αγροτικό πληθυσµό και η διαφοροποίηση της απασχόλησης να 
επιδιωχθεί µέσω άλλων προγραµµάτων υποστήριξης. 

(4.4) Από τα στοιχεία του Πίνακα Β-1συνάγεται ότι, µε τη συµβολή του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, (162,5 εκατοµµ. €), κινητοποιούνται 
ισόποσοι εθνικοί πόροι και σηµαντικοί ιδιωτικοί πόροι για την Αγροτική Ανάπτυξη: 

Πηγή χρηµατοδότησης Ποσά (εκατοµµ. €) Ποσοστά % 
Κοινοτικοί Πόροι 162,52 36,4 100 
Εθνικοί Πόροι 162,52 36,4 100 
Ιδιωτικοί Πόροι 121,31 27,2 74,6 
Σύνολο 446,34 100,0 274,6 
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4.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ  

Η τιµή του δείκτη εισροών, για κάθε Μέτρο, προσδιορίζεται µε τη συµµετοχή του στους 
διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του ΠΑΑ και του Άξονα στον οποίον εντάσσεται. Οι τιµές των 
δεικτών αυτών καταχωρούνται στον Πίνακα Β-2.  

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού συνάγεται ότι, από τα 32 Μέτρα που ενεργοποιούνται στα 
πλαίσια των Αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3, τα 14 παρουσιάζουν µεγαλύτερη συµµετοχή στους 
διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του Προγράµµατος, καλύπτουν 84,6& των πόρων αυτών και 
είναι τα ακόλουθα:  

Κωδικός Μέτρου 
Εκατοστιαία συµµετοχή στους διαθέσιµους  

πόρους (∆∆) του ΠΑΑ 
CMEF Μερική Αθροιστική 

214 23,43 23,43 
121 20,29 43,72 

211,212,213 15,95 59,67 
123 7,38 67,05 

321,322,323 7,17 74,22 
131,132,133,142 5,84 80,06 

113 4,61 84,67 
 

Από τα Μέτρα αυτά: (i) επτά (7) ανήκουν στον Άξονα 1, µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής 
38,12%, έναντι 43,23% που καλύπτουν τα 11 Μέτρα του άξονα, (ii) τέσσερα (4) ανήκουν στον 
Άξονα 2, µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής 39,38%, έναντι 43,42% που καλύπτουν τα 11 Μέτρα 
του Άξονα 2, (iii) τρία (3) ανήκουν στον Άξονα 3, µε συνολικό ποσοστό 7,17%, έναντι 8,90% που 
καλύπτουν τα 5 Μέτρα του Άξονα 3.  

Από τα προαναφερόµενα στοιχεία συνάγεται ότι παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση των εισροών 
στα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 2, που αφορούν σε αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις και 
σε ενισχύσεις γεωργών των µειονεκτικών περιοχών και περιοχών Natura 2000, στα Μέτρα του 
Άξονα 1, που αφορούν στη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της γεωργίας, στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση γεωργών και στην εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας και στα Μέτρα του Άξονα 3, 
που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Αγροτικό Περιβάλλον. Η επιλεκτική αυτή 
συγκέντρωση των εισροών ανταποκρίνεται στην προσπάθεια επίλυσης των βασικών προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές στην Κύπρο. 
 

4.3. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

4.3.1. Η σηµαντικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΑΑ 

Η κατανοµή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων στους Άξονες Προτεραιότητας ανταποκρίνονται 
στις στρατηγικές προτεραιότητας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο ΕΣΣΑΑ, µε την έννοια ότι 
43,23% των πόρων αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 43,42% στην 
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επίλυση των αγροπεριβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βασικότερες καλλιέργειες 
και εκτροφές ζώων και στην ενίσχυση των γεωργικών εισοδηµάτων στις µειονεκτικές περιοχές και 
8,9% στην βελτίωση των συνθηκών που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο. Το 
υπόλοιπο υποστηρίζει την εφαρµογή της προσέγγισης Leader (2,65%) και καλύπτει το κόστος της 
τεχνικής υποστήριξης των διαδικασιών εφαρµογής του ΠΑΑ 2007-2013 (1,80%). 
 

4.3.2. Η σηµαντικότητα των ενεργοποιούµενων Μέτρων στα πλαίσια του ΠΑΑ 

Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων Β-1 και Β-2, η σηµαντικότητα των επιµέρους Μέτρων ή 
ενοτήτων Μέτρων, στα πλαίσια του ΠΑΑ, παρουσιάζεται ως ακολούθως:  

Κωδικός 
Μέτρων 
CMEF 

Περιγραφή των ενοτήτων Μέτρων 
Εκατοστιαία 
συµµετοχή 
στη ∆.∆. 

121, 123, 
125 

Βελτίωση του φυσικού δυναµικού της γεωργίας  27,99 

214 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις 23,43 
211, 212, 

213 
Εξισωτικές αποζηµιώσεις 15,95 

111, 112, 
113, 114, 
131, 132, 
133, 142 

Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας 15,23 

321, 322, 
323, 341 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 7,26 

221 έως 
227 

Ενισχύσεις στα δάση 4,02 

313 Τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας  1,64 

421, 431 Έργα Leader 2,65 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής του ΠΑΑ 1,80 

Σύνολα  100,00 

 

Από τα προαναφερόµενα στοιχεία συνάγεται ότι οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι του ΠΑΑ 
προορίζονται, κατά προτεραιότητα, στην άµβλυνση των βασικών προβληµάτων της Κυπριακής 
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, τα οποία, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που προέκυψαν 
από την ανάλυση της υφισταµένης κατάστασης είναι: το µέγεθος και το χαµηλό επίπεδο 
εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το τεχνολογικό επίπεδο των µονάδων 
µετασυλλεκτικού χειρισµού και πρώτης µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση της γεωργίας, τα χαµηλά εισοδήµατα των γεωργών στις µειονεκτικές περιοχές, η 
ποιότητα ζωής της υπαίθρου και το επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και 
ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας. 

Από την άποψη αυτή η κατανοµή των περιορισµένων οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ που γίνεται σε 
τακτικό επίπεδο, στα επιµέρους Μέτρα που ενεργοποιούνται, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
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κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, παρά τις προαναφερόµενες παρεκκλίσεις που 
παρουσιάζει σε σύγκριση µε τη στρατηγική κατανοµή. 

4.4. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

4.4.1. Το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό (πεδίον παρατήρησης για τον αξιολογητή) 

Τα Μέτρα που ενεργοποιούνται και συγκροτούν το ΠΑΑ 2007-2013 περιγράφονται στο οριστικό 
κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013. Με βάση το κείµενο αυτό καταχωρούνται στις επόµενες 
παραγράφους οι βασικές πληροφορίες που αφορούν στη λογική ενεργοποίησης του κάθε Μέτρου, 
στη στόχευσή του, στο πεδίον εφαρµογής του (γεωγραφική περιοχή, επιλέξιµες δράσεις, τελικοί 
δικαιούχοι) και στους δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία συνάγεται ότι η περιγραφή των Μέτρων είναι λεπτοµερειακή και 
καλύπτει τις απαιτήσεις του καθοδηγητικού εγγράφου (CMEF) της ΕΕ. 
 

4.4.2. Τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 

Μέτρο 111.: Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης (Άρθρα 20 (α) (i) και 21 
του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ,  
σηµείο 5.3.1.1.1) 

Το Μέτρο ανταποκρίνεται στη διαπίστωση ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης των γεωργών είναι χαµηλό και, εποµένως, χρειάζονται παρεµβάσεις για την προώθηση 
της γνώσης και της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας, προκειµένου να καταστεί 
ικανό να διαχειριστεί θέµατα που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, στην εφαρµογή 
συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης των φυσικών πόρων και στην εφαρµογή πρακτικών 
παραγωγής που είναι συµβατές µε την προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος. 

Το Μέτρο έχει πεδίον εφαρµογής την Επικράτεια και περιλαµβάνει δύο δράσεις: Η πρώτη, αφορά 
στην παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης σε γεωργούς  που δεν έχουν, αποδεδειγµένα, επαρκή 
επαγγελµατική κατάρτιση (100 ώρες), µε προτεραιότητα σε γεωργούς που εντάσσονται στο Μέτρο 
πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (250 ώρες). Η δεύτερη, αφορά: (i) στην 
ενηµέρωση/εκπαίδευση ατόµων που µετέχουν στην εφαρµογή Μέτρων του Άξονα 1, σε θέµατα 
AGRO-δασο-περιβαλλοντικά, ποιότητας και υγιεινής τροφίµων, πολλαπλής συµµόρφωσης και  
(ii), στην προσφορά σειράς µαθηµάτων σε Οµάδες Παραγωγών ή άλλων οργανωµένων οµάδων σε 
ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε τη συλλογική τους δράση. 

Το κόστος εφαρµογής των προαναφερόµενων δράσεων θα χρηµατοδοτείται µόνο από τους 
διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του ΠΑΑ 2007-2013 (50% κοινοτική και 50% εθνική 
συµµετοχή) και θα καλύπτει ποσοστό 100% των επιλέξιµων δαπανών. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών που θα συµµετάσχουν στις εκπαιδεύσεις: Πρώτη ∆ράση 400-600 
  ∆εύτερη ∆ράση 5.000-7.000 
• Αριθµός ηµερών εκπαίδευσης το χρόνο  350-400 
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∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Αριθµός γεωργών που θα  ολοκληρώσουν µε επιτυχία την επαγγ. κατάρτιση 800-900 
• Αύξηση της Ακαθ. Προστ. Αξίας των εκµεταλλεύσεων (εκατοµµ. €) 5,0 

Μέτρο 112: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Άρθρο 13 και 14 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, 
σηµείο 5.3.1.1.2) 

Το Μέτρο ανταποκρίνεται στη διαπίστωση ότι η ηλικιακή διάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού 
της γεωργίας χαρακτηρίζεται από ανησυχητικά αυξηµένη συµµετοχή υπερηλίκων και, εποµένως, 
κρίνεται επείγουσα η ουσιαστική βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης, µε την εισαγωγή νέων 
ανθρώπων στο γεωργικό επάγγελµα. 

Στόχευση του Μέτρου είναι: (i) σε  συνδυασµό µε το Μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, η 
αύξηση του µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ώστε να καταστούν περισσότερο 
ανταγωνιστικές, (ii) η δηµιουργία βιώσιµων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε 
διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο επιδεκτικούς στη χρήση της νέας τεχνολογίας, (iii) η 
πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την παροχή κινήτρων σε νέους να παραµείνουν και 
να εργαστούν στην ύπαιθρο, (vi) ο περιορισµός της αστυφιλίας και η οικονοµική ανάπτυξη της 
υπαίθρου και (v) η επαγγελµατική κατάρτιση των νέων γεωργών που συµµετέχουν στο Μέτρο.   

Το Μέτρο έχει πεδίον εφαρµογής την Επικράτεια και τελικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα έως 
40 ετών, που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση, δεν έχουν µόνιµη 
εξωγεωργική απασχόληση και διαθέτουν γεωργική γη. Περιγράφονται µε σαφήνεια τα κριτήρια 
επιλογής των τελικών δικαιούχων, δηλαδή των γεωργών που έχουν πρόσφατα ενταχθεί στο 
γεωργικό επάγγελµα ή των ανθρώπων που επιθυµούν να ενταχθούν στη γεωργία για πρώτη φορά. 
Στα κριτήρια αυτά περιλαµβάνονται και το Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης του νέου γεωργού, το 
οποίον πρέπει να εφαρµοστεί εντός τριετίας και δύναται να ενταχθεί και στο Μέτρο 121, που 
αφορά στην πραγµατοποίηση επενδύσεων για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η σύνδεση αυτή των δύο Μέτρων, σε συνδυασµό µε εκείνη του 
Μέτρου 113 που αφορά στην πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών µεγάλης ηλικίας και του Μέτρου 
111, που αφορά στην επαγγελµατική κατάρτιση, είναι στρατηγικής σηµασίας για την 
βελτιστοποίηση της συνέργιας των Μέτρων του Άξονα 1. 

Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης για πρώτη εγκατάσταση ορίζεται από 25.000 € έως 40.000 € 
για τις µειονεκτικές περιοχές και 20.000 € έως 35.000 € στις λοιπές περιοχές, ανάλογα µε το ύψος 
των επιλέξιµων δαπανών και καταβάλλεται 50% µε την έγκριση της ένταξης του τελικού 
δικαιούχου και 50% µετά την πιστοποίηση της εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός νέων γεωργών που θα ενταχθούν:  500 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. €)  104 
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Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών (Άρθρο 23 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και 
Άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1.3) 

Το Μέτρο, ανταποκρίνεται στην ανάγκη βελτίωσης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρώπινου 
δυναµικού της γεωργίας, µε στόχευση: (i) τη µεταβίβαση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε 
νεότερους γεωργούς, την αύξηση του µεγέθους, την τεχνολογική τους αναβάθµιση  και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, (ii) την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της 
ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων  γεωργικών προϊόντων, 
(iii) την ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα, (iv) τη 
διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος σε αποχωρούντες από το γεωργικό επάγγελµα και την 
παραµονή τους στις αγροτικές περιοχές και (v), τη µείωση της αστυφιλίας και την αποτροπή της 
απερήµωσης των αγροτικών περιοχών. 

Το Μέτρο έχει πεδίο εφαρµογής την Επικράτεια και τελικοί δικαιούχοι είναι αγρότες ηλικίας 55-
65 ετών που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΤΚΑ, πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην περιγραφή του Μέτρου και παραχωρούν την εκµετάλλευσή τους σε γεωργό ηλικίας 20 µέχρι 
49 ετών, ο οποίος µπορεί να είναι και δικαιούχος «πρώτης εγκατάστασης», προκειµένου να την 
διαχειριστεί σύµφωνα µε προκαθοριζόµενες προϋποθέσεις. Η προβλεπόµενη διασύνδεση του 
Μέτρου 113 µε τα Μέτρα 111, 112, 114 και 121, συµβάλλει ευθύβολα στη βελτιστοποίηση της 
συνέργιας των Μέτρων του Άξονα 1.  

Η ένταξη γεωργών στο Μέτρο είναι 5ετής ανανεούµενη µέχρι 2 φορές, εφόσον ο τελικός 
δικαιούχος δεν υπερβαίνει το 70ο έτος της ηλικίας του. Σηµαντική, επίσης, είναι η πρόβλεψη ότι, 
Οργανισµός Ιδιωτικού ∆ικαίου αναλαµβάνει τη γεωργική εκµετάλλευση που απελευθερώνεται, µε 
την υποχρέωση να την µεταβιβάσει αργότερα σε δικαιούχο διάδοχο. Η ετήσια αποζηµίωση 
ορίζεται σε 9.600 €, καταβάλλεται σε 12 µηνιαίες δόσεις, έχει ανώτατο όριο κατά 
συνταξιοδοτούµενο γεωργό τις 180.000 €, συµψηφίζεται µε  τυχόν σύνταξη γήρατος από το ΤΚΑ 
και, υπό προϋποθέσεις, κληρονοµείται. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών που θα ενταχθούν  200 
• Γεωργική γη που απελευθερώνεται (εκτάρια)  800 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• ∆εν προκύπτουν άµεσα αλλά έµµεσα αποτελέσµατα 

Μέτρο 114: Χρήση συµβουλευτικών Υπηρεσιών από τους γεωργούς (Άρθρα 20 (α) (iii) 
και 24 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρο 17 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, 
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1.4)  

Το Μέτρο ανταποκρίνεται, στη διαπίστωση ότι το ανθρώπινο δυναµικό της γεωργίας είναι 
χαµηλής επαγγελµατικής κατάρτισης και, εποµένως, οι κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
πρέπει να υποστηριχθούν, προκειµένου να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση των εκµεταλλεύσεών 
τους. 
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Στόχευση του Μέτρου είναι η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν: (i) τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, τις ορθές περιβαλλοντικές και γεωργικές συνθήκες, τα 
πρότυπα εργασιακής ασφάλειας, την τήρηση επιπέδων υγιεινής και ευηµερίας των ζώων, τον 
ποιοτικό επαναπροσανατολισµό της παραγωγής και την απόκτηση εµπειριών που χρειάζονται για 
τη διαχείριση µιας βιώσιµης εκµετάλλευσης, (ii) την τήρηση λογιστικών βιβλίων της 
εκµετάλλευσης, ώστε ο αγρότης να είναι σε θέση να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα της 
διαχείρισης της εκµετάλλευσής του. Αποτέλεσµα της υποστήριξης αυτής αναµένεται να είναι: η 
βελτίωση της παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, η 
εισαγωγή καινοτόµων πρακτικών στη γεωργική παραγωγή, η εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής 
συµµόρφωσης, η καλύτερη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής και η αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος. 

Το Μέτρο έχει πεδίον εφαρµογής την Επικράτεια και περιλαµβάνει δύο επιλέξιµες δράσεις: Η 
πρώτη, αφορά στην τήρηση βιβλίων προσχεδιασµένης γεωργικής λογιστικής, µε τήρηση των 
διατάξεων του Νόµου 138(I)/2001 περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η 
δεύτερη, αφορά σε συµβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όπως 
είναι: αµειψισπορά, γεωργοκτηνοτροφικές τεχνικές, φυτοϋγεία, προστασία του περιβάλλοντος, 
θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων, ευηµερία των ζώων, 
διαχείριση εδάφους, αποθήκευση και µετασυλλεκτική διαχείριση, κτηνιατρική περίθαλψη και 
εξοπλισµός υποστατικών, πολλαπλή συµµόρφωση, θέµατα παραγωγικής διαδικασίας (farm 
management) και εξειδικευµένη θεµατολογία / ενηµέρωση που θα ζητείται από τον αγρότη. Η 
παροχή των προαναφερόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται µέσω διαπιστευµένων ∆ηµοσίων 
και Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στο Μέτρο µε 
πληρότητα και σαφήνεια.  

Ενίσχυση, για το σκοπό αυτό, θα παρέχεται µόνο από το ΠΑΑ 2007-2013, θα καλύπτει το 80% του 
κόστους ανά συµβουλευτική υπηρεσία, µε ανώτατο όριο 1.500 € το χρόνο ανά εκµετάλλευση.  

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που εντάσσονται στο Μέτρο: 200 

∆είκτες αποτελεσµάτων:  
• Αύξηση Ακαθ. Πρ. Αξίας εκµεταλλεύσεων (εκατοµµ. €) 0,5 

Μέτρο 121:  Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
(Άρθρα 50 (b) (i) και  26 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρο 17 του Καν 
(ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.1) 

Το Μέτρο περιλαµβάνει δύο καθεστώτα ενίσχυσης. Το πρώτο αφορά στην πραγµατοποίηση 
επενδύσεων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, προκειµένου να βελτιώσουν το 
επίπεδο της αποτελεσµατικότητάς τους. Το δεύτερο, αφορά στην παροχή ενισχύσεων για τη 
διαχείριση των αποβλήτων στις οργανωµένες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπως είναι, 
κυρίως, οι χοιροτροφικές και οι αγελαδοτροφικές. Και τα δύο καθεστώτα ανταποκρίνονται σε 
ανάγκες της Κυπριακής Γεωργίας. Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση 
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που έγινε στο κεφάλαιο 1 του Πρώτου Μέρους της παρούσας Έκθεσης: (i), το µικρό µέγεθος και 
το τεχνολογικό επίπεδο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαµορφώνουν πολύ χαµηλή 
παραγωγικότητα εργασίας και, εποµένως, η προσπάθεια για την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητάς τους, πρέπει να είναι µεγάλη και µακρόχρονη και (ii) η διαχείριση των 
αποβλήτων στις κτηνοτροφικές µονάδες συνιστά βασικό πρόβληµα στην προσπάθεια που 
καταβάλλουν για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ως εκ τούτου, το Μέτρο έχει πεδίον 
εφαρµογής την Επικράτεια και το µεγαλύτερο βάρος από όλα τα άλλα Μέτρα στα πλαίσια του 
Άξονα 1 και του ΠΑΑ.  

Καθεστώς 1: Στόχευση είναι: (i) ο εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, (ii) η 
βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής, (iii) η προώθηση της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας, (iv) η εισαγωγή νέας τεχνολογίας, (v) η µείωση του κόστους παραγωγής, 
 (vi) η προστασία των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές, (vii) η βελτίωση της ποιότητας των 
παραγοµένων προϊόντων, (viii) η βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, (ix) η 
προστασία των υδάτινων πόρων, (x) η βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, (xi) η ασφάλεια των 
εργαζοµένων και (xii) η προώθηση της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής.  

∆ικαίωµα ένταξης στο καθεστώς έχουν οι κάτοχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και Οµάδες Παραγωγών, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται µε πληρότητα και σαφήνεια. Οι ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες: (i) ενισχύσεις από 3.000 € έως 9.000 € ανά εκµετάλλευση, µε την υποχρέωση 
υποβολής απλοποιηµένου Σχεδίου Βελτίωσης, µε το οποίο να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόµενες 
επενδύσεις βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης και υπηρετούνται οι στόχοι του 
Μέτρου και θα καλύψουν το 20% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του καθεστώτος. 
 (ii) Ενισχύσεις µεγαλύτερες των 9.000 € και µέχρι 400.000 €  ανά εκµετάλλευση, µε την 
υποχρέωση υποβολής Ολοκληρωµένης Μελέτης Οικονοµικής Βιωσιµότητας (µε ανάλυση 
κόστους-οφέλους), θα καλύψουν το 80% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του καθεστώτος και, 
κατά 60% θα αφορούν στη γεωργία και κατά 40% στη κτηνοτροφία. 

Στην περιγραφή του καθεστώτος προσδιορίζονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι επιλέξιµες 
δαπάνες για την περίπτωση των δενδρωδών, των κηπευτικών, των ανθοκοµικών και των 
αροτραίων καλλιεργειών, των καλλιεργειών αρωµατικών φυτών, της αγελαδοτροφίας, της 
χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της πτηνοτροφίας και κονικλοτροφίας. Οι ενισχύσεις που 
αφορούν σε εκµεταλλεύσεις των περιοχών εξισωτικής αποζηµίωσης θα καλύπτουν 60% του 
επιλέξιµου κόστους για νέους γεωργούς και 50% για τους υπόλοιπους, ενώ, για τις λοιπές 
περιοχές, τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι 50% και 40%.  Είναι σηµαντική η πρόνοια ότι, σε 
περίπτωση που οι εγκεκριµένες αιτήσεις υπερκαλύπτουν τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, 
θα γίνεται επιλογή, µε την εφαρµογή στοχευµένης µοριοδότησης µε κριτήρια: τις διεξόδους στην 
αγορά, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την περιβαλλοντική προσαρµογή, τη συµβολή στην 
ηλικιακή βελτίωση του αγροτικού πληθυσµού, τη στήριξη µειονεκτικών περιοχών και τη 
συµµετοχή σε προηγούµενες προκηρύξεις του καθεστώτος. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  
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∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν: 1.600 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Συνολικές επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. €) 104 
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα εισάγουν νέα προϊόντα ή νέες τεχνικές 200 
• Αύξηση της Ακαθ. Προστιθέµενης Αξίας/εκµετάλλευσεων (εκατοµµ. €) 4 

Καθεστώς 2:  Στόχευση του καθεστώτος αυτού είναι η άµβλυνση του προβλήµατος διαχείρισης 
του µεγάλου όγκου των αποβλήτων, κυρίως των χοιροτροφικών και αγελαδοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων και η υποστήριξη της προσπάθειας για την εφαρµογή της εναρµονισµένης 
νοµοθεσίας περί προτύπων παραγωγής/εµπορίας κρέατος πουλερικών, στα πλαίσια της οποίας η 
διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοσφαγείων είναι σοβαρό πρόβληµα. Η χρήση των 
χοιρολυµάτων για σκοπούς λίπανσης-εναπόθεσης στους αγρούς πρέπει,  για διασφάλιση της 
αειφορίας της γης, να υποστεί επεξεργασία και ωρίµανση. Για χοιροστάσια τα οποία, µε βάση τη 
δυναµικότητα τους, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας IPPC (Οδηγία για 
Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης) Αρ. 96/91 επιβάλλεται η εφαρµογή των 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Best Available Techniques) διαχείρισης χοιρολυµάτων. 
Εξάλλου, η εφαρµογή του καθεστώτος πλαισιώνεται και από την σχετική εναρµονισµένη 
Νοµοθεσία6.   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Καθεστώς έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες 
χοιροστασίων, βουστασίων, σφαγείων και άλλοι ενδιαφερόµενοι για επεξεργασία των αποβλήτων 
και της κοπριάς των µονάδων τους, µόνη της ή σε ανάµειξη µε άλλα γεωργοκτηνοτροφικά 
απόβλητα (στέµφυλα, ελαιοπυρήνας κλπ),  όπως είναι η κοµποστοποίηση, συγκοµποστοποίηση, 
παραγωγή βιοαερίου , αρκεί να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται µε πληρότητα και 
σαφήνεια στην περιγραφή του καθεστώτος. Το Καθεστώς δεν έχει παραγωγικό χαρακτήρα αυτό 
καθεαυτό αλλά αποσκοπεί στην τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής συµµόρφωσης και στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ειδικότερα, 
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση εντατικών 
κτηνοτροφικών µονάδων, σε συνάρτηση µε την οδηγία 91/676 για τα νιτρικά και άλλους κανόνες 
για διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Η χορήγηση της ενίσχυσης καλύπτει ποσοστό 40-50% της επιλέξιµης δαπάνης στις µη 
µειονεκτικές και µειονεκτικές περιοχές, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωµα πώλησης βιοαερίου ή 
ηλεκτρισµού ή σε 30% εάν γίνεται χρήση αυτού του δικαιώµατος και τελεί υπό την προϋπόθεση 

                                                 
6  (i) Νόµος 106(Ι)/2002 «Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους», που καθιστά υποχρεωτική την 

εξασφάλιση ΄Αδειας Απόρριψης Χοιρολυµάτων από όλα τα χοιροστάσια, βουστάσια ή πτηνοσφαγεία καθώς και 
εφαρµογή της Οδηγίας για τη νιτρορύπανση, (ii) Νόµος 140(Ι)/2005 «περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισµένα ΄Εργα», που προβλέπει ότι όλα τα νέα χοιροστάσια δυναµικότητας πέραν των 500 
χοιροµητέρων ή/και 2500 χοίρων πάχυνσης βάρους πέραν των 30 κιλών, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για 
εξασφάλιση Πολεοδοµικής ΄Αδειας και πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (iii) η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
96/61/ΕΚ σχετική µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, σύµφωνα µε την οποία όλα τα νέα αµιγή 
χοιροστάσια, µε περισσότερες από 750 χοιροµητέρες ή 2000 χοίρους πάχυνσης πέραν των 30 κιλών (και για τα µικτά 
χοιροστάσια, όπως της Κύπρου, όσα στεγάζουν πέραν από 400 χοιροµητέρες), πρέπει να εφαρµόσουν τις «Βέλτιστες 
διαθέσιµες τεχνικές», στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση συστηµάτων βιολογικής 
επεξεργασίας χοιρολυµάτων και η ορθολογιστική χρήση τους µε γνώµονα την αειφορία της γης. 
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ότι, µε την πραγµατοποίηση των επενδύσεων, οι µονάδες θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
αδειοδότησης για απόρριψη των λυµµάτων. Το ύψος της ενίσχυσης κυµαίνεται µεταξύ 40.000 και 
400.000 €.  

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

 
∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός µονάδων που θα ενισχυθούν  15 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Συνολικές επενδύσεις (ιδιωτικές) που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. €) 65,0 
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα εισάγουν νέες τεχνικές 15 
• Ακαθ. Προστιθέµενη αξία στις εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται (εκατοµµ. €) 1,88 
 

Μέτρο 123: ∆ηµιουργία και εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας 
γεωργικών προϊόντων (Άρθρα 20 (b) (i) και 28 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και 
Άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.3) 

Στόχευση του Μέτρου είναι: η ανάπτυξη  νέων προϊόντων µε υψηλή Προστιθέµενη Αξία, η 
ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται µε τα προϊόντα αυτά και η 
προώθηση καινοτόµων επενδύσεων, η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, η 
βελτίωση του γεωργικού εισοδήµατος, ο προσανατολισµός της παραγωγής στις προβλεπόµενες 
τάσεις των αγορών, η βελτίωση ή ο εξορθολογισµός των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών 
µεταποίησης, η βελτίωση της ποιότητας και των υγειονοµικών συνθηκών και η τήρηση των 
αναγκαίων προτύπων, η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών 
και βιολογικών προϊόντων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικότερα στις αγροτικές 
περιοχές. 

Στην περιγραφή του Μέτρου προσδιορίζονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι επιλέξιµοι κλάδοι, 
όπως, επίσης και οι δικαιούχοι, που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (Α)  µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ7, (Β) πολύ µικρές επιχειρήσεις της 
κατηγορίας των ΜΜΕ8, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιµους 
Κλάδους και ∆ραστηριότητες (εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της δασοκοµίας) και είναι 
εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, (Γ) πολύ 
µικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ8, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση 
επενδύσεων στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σε δραστηριότητες που έχουν 
σχέση µε τα δασοκοµικά προϊόντα. 

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε 40% του επιλέξιµου κόστους, µε ανώτατο όριο ενίσχυσης 
400.000 € για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α και 170.000 € για τους δικαιούχους των 
κατηγοριών Β και Γ. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα έχει 
συνεισφορά τουλάχιστον 25% της επιλέξιµης δαπάνης. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

                                                 
7 Σύσταση της Επιτροπής των ΕΚ 2003/361/Ε/06.05.2003 
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∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν   350-400 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. €)  60 
• Αριθµός επιχειρήσεων που θα εισαγάγουν νέα προϊόντα/τεχνικές 40-50 
• Ακαθ. Προστιθέµενη αξία  των εκµεταλλεύσεων που θα υποστηριχθούν (εκατοµµ. €) 3,0 
 
Μέτρο 125:  Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη (Άρθρα 20 (b) (v) και 30 του Καν 

(ΕΕ) 1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.5 

Το Μέτρο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία έργων υποδοµής που συµβάλλουν 
στη χωροταξική και περιβαλλοντική αναβάθµιση των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που θα 
ενταχθούν στις κτηνοτροφικές περιοχές. Μόνος δικαιούχος είναι το Τµήµα Γεωργίας του ΥΓΦΠΠ, 
µε την έννοια ότι θα αποδώσει λογ/σµό για το κόστος των επιλέξιµων δράσεων. 

Το Μέτρο θα εφαρµοστεί σε όλη την Επικράτεια και οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν έργα και 
βελτιώσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες όπου θα µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να 
εγκατασταθούν κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Οι επιλέξιµες δράσεις περιγράφονται µε 
πληρότητα στο προσχέδιο. 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός έργων που θα ενισχυθούν (κτηνοτροφικά πάρκα, όχι µονάδες) 30 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. €)  1,5 

Μέτρο 132:  Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων (Άρθρο 32 
του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα 
ΙΙ, σηµείο 5.3.1.3.2) 

Μέτρο 133: ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης, στο πλαίσιο των συστηµάτων 
για την ποιότητα τροφίµων (Άρθρα 20 (c) (iii) και 33 του Καν (ΕΕ)1698/2005 
και Άρθρο 22 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.3.3) 

Τα προαναφερόµενα δύο Μέτρα, στα πλαίσια του ΠΑΑ της Κύπρου, ενοποιούνται σε ένα ενιαίο 
Μέτρο 1.8 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων και 
δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την 
ποιότητα τροφίµων», που περιλαµβάνει δύο καθεστώτα ενίσχυσης, για τα οποία το κόστος 
εφαρµογής τους προσδιορίζεται ενιαίο στον χρηµατο-οικονοµικό πίνακα. Το πρώτο (1.7.1) αφορά 
στο Μέτρο 132 και το δεύτερο (1.7.2) στο Μέτρο 133). 

Καθεστώς 1 (132):  Σκόπευση του καθεστώτος είναι η διασφάλιση των καταναλωτών για την 
ποιότητα του προϊόντος ή την χρησιµοποιούµενη µέθοδο παραγωγής, η αύξηση της Προστιθέµενης 
Αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και η διεύρυνση των διεξόδων στις αγορές.  Η στήριξη 
καλύπτει προϊόντα τα οποία προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση και αφορά σε 
συστήµατα δύο κατηγοριών:  
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Η πρώτη  κατηγορία συστηµάτων περιλαµβάνει τα κοινοτικά συστήµατα για την ποιότητα των 
τροφίµων που έχουν καθοριστεί µε βάση τους κοινοτικούς Κανονισµούς8:  

Η δεύτερη κατηγορία συστηµάτων περιλαµβάνει συστήµατα ποιότητας τροφίµων που είναι 
αναγνωρισµένα από το Κράτος µέλος και πληρούν τα  ακόλουθα κριτήρια: (i) η ιδιοτυπία του 
τελικού προϊόντος τεκµηριώνεται µε τη τήρηση λεπτοµερών υποχρεώσεων που αφορούν στις 
γεωργικές µεθόδους (διαδικασία παραγωγής του προϊόντος και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
υπερβαίνουν τα εµπορικά πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την ανθρώπινη, φυτική και ζωική υγεία, 
την ευηµερία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος), (ii) δεσµευτικές προδιαγραφές του 
προϊόντος µε επιβεβαίωση της συµµόρφωσης προς αυτές από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, (iii) τα 
συστήµατα ποιότητας θα είναι ανοικτά προς όλους τους παραγωγούς, (iv) η διαφάνεια θα 
επιβεβαιώνεται µε ολοκληρωµένη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και (v), τα συστήµατα θα 
ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες και προβλεπόµενες ευκαιρίες της αγοράς.  

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις καλύπτουν: (i)  τα πρόσθετα σταθερά έξοδα, που προκύπτουν από την 
τήρηση προδιαγραφών και απαιτήσεων για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, (ii) τα έξοδα 
ένταξης στο συγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας, (iii) τα έξοδα που αφορούν στους ελέγχους και 
στην πιστοποίηση από την Αρµόδια Αρχή ή από αναγνωρισµένο ιδιωτικό οργανισµό ελέγχου και 
πιστοποίησης, (iv) τα έξοδα  για την τήρηση στοιχείων και συµπλήρωση εντύπων όσον αφορά την 
ιχνηλασιµότητα κατά την παραγωγή και εµπορία του προϊόντος και (iv), λογιστικά έξοδα 

Το µέγιστο ύψος των ενισχύσεων για στήριξη γεωργών που εµπλέκονται στην παραγωγή 
προϊόντων ποιότητας µε βάση του Καν. (ΕΚ) 510/2006, 509/2006 και 2092/91 ορίζεται σε 3.000 € 
ανά εκµετάλλευση και για περίοδο 5 ετών και καλύπτει το ποσόν των επιλέξιµων δαπανών κατά 
100%. Στην περιγραφή του Μέτρου αιτιολογείται µε σαφήνεια και πληρότητα το ύψος ενίσχυσης: 
(i) για προϊόντα του Καν (ΕΚ) 2092/91, 17 €/δεκάριο, µε βάση την έκταση που θα επιδοτείται από 
το Μέτρο 214 (αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις) και µέχρι 340 € ανά γεωργό για λογιστικά έξοδα, 
(ii) για την Κουµανδαρία, 112 €/δεκάριο και (iii),  για την πατάτα ΠΟΠ, 100 €/δεκάριο. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα υποστηριχθούν  3.500 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Αξία γεωργ. παραγωγής που θα υπάγεται στα επιλέξιµα συστήµατα (εκατοµµ. €) 50 
• Αύξηση της Ακαθ. Προστ. Αξίας των εκµεταλλεύσεων που θα υποστηριχθούν 4,70 

 
 

                                                 
8  (i) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων, εάν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό ή Κοινοτικό Μητρώο, (ii) 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως εγγυηµένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, εάν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό ή Κοινοτικό επίπεδο,  (iii) Κανονισµός (ΕΚ) 
2092/1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής, ((iv) Τίτλος VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της 
αµπελοοινικής αγοράς. 
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Ειδικός δείκτης:  
• Αριθµός ενισχυοµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων: βιολογικής καλλιέργειας 1.000 
 παραγωγής κουµανδαρίας 570 
 παραγωγής ΟΕΟΠ 1.600 
 άλλα συστήµατα 300 

Καθεστώς 2 (133): Στόχευση του καθεστώτος είναι να βελτιωθούν οι γνώσεις των 
καταναλωτών σχετικά µε τις προδιαγραφές των προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο των 
συστηµάτων για την ποιότητα.  Για το λόγο αυτό, παρέχεται στήριξη στις Οµάδες Παραγωγών για 
να ενηµερώσουν τους καταναλωτές και να προωθούν τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο 
συστηµάτων ποιότητας. 

Οι επιλέξιµες δράσεις για ενηµέρωση και προώθηση επικεντρώνονται: (i) στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήµατα των προϊόντων ποιότητας, όπως είναι:  η ποιότητα, ο ειδικός 
τρόπος παραγωγής, τα επίπεδα ευηµερίας των ζώων και ο σεβασµός προς το περιβάλλον και (ii), 
στη  διάδοση της επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης για τα προϊόντα αυτά (εξαιρούνται οι δράσεις 
πληροφόρησης και προώθησης που καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 2826/2000).  

∆ικαιούχοι είναι «Οµάδες Παραγωγών», µε αντικείµενο: προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) / Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) που κατοχυρώνονται µε 
βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 510/2006 (περιλαµβανοµένης της πατάτας ΠΟΠ), (ii) προϊόντα που 
κατοχυρώνονται ως εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 
509/2006, (iii) βιολογικά προϊόντα µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2092/1991, (iv) προϊόντα που 
κατοχυρώνονται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1493/1999 (περιλαµβανοµένης της Κουµανδαρίας) 

Επιλέξιµες δαπάνες για ενίσχυση είναι αυτές που αφορούν: στην οργάνωση και /ή τη συµµετοχή 
σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, σε εκστρατείες προώθησης των προϊόντων ποιότητας, στην 
προβολή, δηµοσιότητα και διαφήµιση των προϊόντων ποιότητας και στην ενηµέρωση του 
καταναλωτή για την ύπαρξη αυτών των προϊόντων και των προδιαγραφών τους. 

Η στήριξη καλύπτει µέχρις 70% του επιλέξιµου κόστους, µε µέγιστο ποσό επιδότησης 100.000 € 
ανά δικαιούχο και ανά τριετία.  

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως: 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δράσεων που θα υποστηριχθούν   10 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Αξία παραγωγής που θα υπάγεται στα επιλέξιµα συστήµατα (εκατοµµ. €) 50 

 

Μέτρο 142: Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών και Ενώσεων 
Οµάδων Παραγωγών (Άρθρα 20 (d) (ii) και 35 του Καν. ΕΕ 1698/2005 και 
Άρθρο 25 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.4.2) 

Σκοπός του µέτρου είναι η ενθάρρυνση σύστασης Οµάδων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων 
Οµάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π), µέσω της κατ’ αποκοπήν παροχής οικονοµικών ενισχύσεων, για 5 
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χρόνια,  µε βάση τον κύκλο εργασιών ή την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εµπορία κάθε έτος, 
µε στόχο την προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων στις απαιτήσεις της αγοράς, την από 
κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, και την θέσπιση κοινών κανόνων για τις πληροφορίες 
σχετικά µε την παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στη συγκοµιδή και τη διάθεσή της. Οι ενισχύσεις 
καλύπτουν τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας των αναγνωρισµένων Οµάδων Παραγωγών. 

∆ικαιούχοι είναι αναγνωρισµένες Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. για προϊόντα που διέπονται από ΚΟΑ, στις οποίες 
όµως δεν προβλέπεται παρόµοια στήριξη από την αντίστοιχη Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) 
καθώς και για προϊόντα χωρίς ΚΟΑ, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Κυπριακή και 
Κοινοτική νοµοθεσία  και κατονοµάζονται στην περιγραφή του Μέτρου µε πληρότητα και 
σαφήνεια. 

Η ενίσχυση, όπως προαναφέρεται, παρέχεται για τα 5 πρώτα χρόνια από την ίδρυση των Οµάδων 
Παραγωγών, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της ετήσιας παραγωγής που διατίθεται στην αγορά 
από τις Οµάδες Παραγωγών και δεν µπορεί να υπερβαίνει, για τα πέντε χρόνια, το ποσό των 
1.000.000 €. Πάντως, το ανώτατο όριο για κάθε ΟΠ είναι: για το πρώτο και δεύτερο έτος 100.000 
€, για το τρίτο έτος 80.000 €, για το τέταρτο έτος 60.000 € και, για το πέµπτο έτος, 50.000 €. 

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός Οµάδων Παραγωγών που θα  ενισχυθούν   40 

∆είκτης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων:  
• Αξία γεωργ. παραγωγής των Οµάδων Παραγωγών που ενισχύονται (εκατοµµ. €) 80 

 

Μέτρο 131: Ενισχύσεις για την ικανοποίηση των προτύπων της ΕΕ (Άρθρα 20 (c) (i) και 
31 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρο 21 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, 
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.3.1) 

Το Μέτρο στοχεύει να βοηθήσει τις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις να ικανοποιήσουν 
πλήρως τα διάφορα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς του περιβάλλοντος, της υγείας 
και υγιεινής των ζώων και των φυτών, της ευηµερίας των ζώων και της επαγγελµατικής 
ασφάλειας. Ειδικότερη στόχευση του Μέτρου είναι: (i) η γρήγορη εφαρµογή των προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) η τήρηση αυτών των προτύπων από τους γεωργοκτηνοτρόφους, (iii) η 
βελτίωση/αποφυγή υποβάθµισης του περιβάλλοντος, (iv) η ευηµερία των ζώων, (v) η υγιεινή του 
κοινού, των ζώων και των φυτών και (vi), η επαγγελµατική ασφάλεια. 

Επιλέξιµες δραστηριότητες είναι όλες εκείνες που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τόσο τα «νέα 
πρότυπα» όσο και τα «υφιστάµενα πρότυπα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιγραφή του 
Μέτρου εξειδικεύονται τα νέα πρότυπα και τα υφιστάµενα, δηλαδή εκείνα που θεσπίζονται από τις 
υιοθετηµένες Οδηγίες, µεταξύ των οποίων είναι: 

Περιορισµός της νιτρορύπανσης, κατά προτεραιότητα στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των 
ευαίσθητων περιοχών. 
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Τήρηση των κανόνων που αφορούν στην ευηµερία των ζώων, µε προτεραιότητα στη 
χοιροτροφία και πτηνοτροφία. 

Ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος. 

Στην περιγραφή του Μέτρου προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις για την παροχή της 
ενίσχυσης.  

• Για τον περιορισµό της νιτρορύπανσης ορίζεται σε 300, 240, 180, 120 και 60 ε ανά εκτάριο για 
ένα έκαστο των 5 χρόνων εφαρµογής του Μέτρου.  

• Για την ικανοποίηση των προτύπων ευηµερίας των ζώων: (i) για τη χοιροτροφία ορίζεται σε 
20, 16, 12,8 και 4 ε ανά χοιροµητέρα και για ένα έκαστο των 5 χρόνων και σε  56, 45, 34 22 
και 11 ε για την αραίωση των χοιροµητέρων, (ii) για την πτηνοτροφία, για την τροποποίηση 
των κλωβοστοιχιών ορνίθων αυγοπαραγωγής, µε στόχο την αραίωση, σε 2.200, 1.768, 1.320, 
880 και 400 ε ανά 1.000 όρνιθες αυγοπαραγωγής για κάθε χρόνο και για την αντικατάσταση 
των υφιστάµενων µε νέους σε 5.860, 4.688, 3.516, 2.344 και 1.172 ε ανά 1.000 όρνιθες 
αυγοπαραγωγής. 

• Για την ικανοποίηση του προτύπου υγιεινής στην παραγωγή αγελάδων γάλακτος ορίζεται 
επιχορήγηση 30, 24, 18, 12 και 6 ε ανά αγελάδα και χρόνο. 

 

4.4.3. Τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Μέτρα 211 & 212: Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε ορεινές (211) και άλλες περιοχές 
εκτός των ορεινών (212) (Άρθρα 36 (a) (i) (ii) και 37 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµεία 5.3.2.1.1 
και 2) 

Τα προαναφερόµενα δύο Μέτρα, στα πλαίσια του ΠΑΑ της Κύπρου, ενοποιούνται σε ένα ενιαίο 
Μέτρο 2.1 «Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε µειονεκτικές περιοχές και περιοχές Natura 
2000». Το κόστος εφαρµογής των δύο Μέτρων προσδιορίζεται ενιαίο στον χρηµατοοικονοµικό 
πίνακα. 

Η λογική του Μέτρου 211 ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδηµάτων των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις µειονεκτικές περιοχές, ως αντιστάθµισµα µέρους της απώλειας 
εισοδήµατος που οφείλεται σε µόνιµα φυσικά µειονεκτήµατα ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές και επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή. Στόχευση του Μέτρου 
είναι: η παροχή στήριξης για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, η διατήρηση βιώσιµης 
αγροτικής κοινότητας, η διαφύλαξη του φυσικού χώρου και η διατήρηση και προαγωγή 
αειφορικών γεωργικών συστηµάτων στις µειονεκτικές περιοχές.  

Η λογική του Μέτρου 212 ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδηµάτων των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις περιοχές «Νatura 2000» ως αντιστάθµισµα του αυξηµένου 
κόστους και του διαφυγόντος εισοδήµατος λόγω µειονεκτηµάτων στις περιοχές αυτές, τα οποία 
σχετίζονται µε την εφαρµογή των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Στόχευση του Μέτρου 
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είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των περιοχών Natura 2000,  µε υιοθέτηση από τους 
γεωργούς µεθόδων για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών όπως ορίζουν οι 
προαναφερόµενες οδηγίες. 

Οι ενισχύσεις του Μέτρου 2.1.1 διαφοροποιούνται σε δύο περιφέρειες µειονεκτικών περιοχών οι 
οποίες προσδιορίζονται µε βάση: (i) τη σοβαρότητα των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων που 
επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα, (ii) την υφιστάµενη κατάσταση και οικονοµική 
διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και (iii), το είδος της καλλιέργειας ώστε να 
αποφευχθεί η υπεραντιστάθµιση σε ορισµένες εκτατικές ξηρικές καλλιέργειες και να µην 
προκληθούν στρεβλώσεις. Η εξισωτική αποζηµίωση στις  δύο περιφέρειες καθορίζεται ως 
ακολούθως: 

Περιφέρειες καλλιέργειας Έκταση σε εκτάρια Εξισωτική αποζηµίωση €/εκτάριο 
Πρώτη:    

Αροτραίες 1.381 150 
Λοιπές 8.229 120 

∆εύτερη:    
Αροτραίες  45.200 100 
Λοιπές 8.451 70 

Σύνολο 63.261 - 

Οι ενισχύσεις του Μέτρου 212, για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις στις περιοχές «Natura 2000», 
σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 1698/2005, ορίζονται σε 200 €/εκτάριο. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών: 

Αριθµός εκµ/σεων που θα ενισχυθούν:  Ορεινές περιοχές; 4.980 
  Λοιπές µειονεκτικές περιοχές εκτός των ορεινών  11.590 

  Περιοχές Natura 2000 ; 

Έκταση που θα ενισχυθεί (εκτάρια): Ορεινές περιοχές 9.610 
  Λοιπές µειονεκτικές περιοχές εκτός των ορεινών  63.651 
  περιοχές Νatura 2000  2.015 

∆είκτες αποτελεσµάτων:  

• Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  54.651 
• Έκταση στην οποία βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους (εκτάρια) 9.000 
• Έκταση στην οποίαν αποφεύγεται η περιθωριοποίηση και εγκατάλειψη  

γεωργικής  γης (εκτάρια)9  9.610 
• ∆είκτης επιπτώσεων: (3), εκτάρια  54.651 

Μέτρο 213: Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε περιοχές «Natura 2000» (Άρθρο 38 και 39 
του Καν. (ΕΕ) 1698/2005): 

                                                 
9  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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Το Μέτρο 213 προορίζεται να εφαρµοστεί σε 36 περιοχές «Natura 2000» στις οποίες 
περιλαµβάνεται έκταση γεωργικής γης 2.827 εκταρίων. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα Μέτρα είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι µόνιµοι κάτοικοι µειονεκτικών περιοχών, κατέχουν ή 
διαχειρίζονται γεωργική γη τουλάχιστον τριών στρεµµάτων, δεσµεύονται να συνεχίσουν για πέντε 
τουλάχιστον χρόνια τη γεωργική δραστηριότητα, εφαρµόζουν την πολλαπλή συµµόρφωση και 
δέχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα Εθνικά και 
Κοινοτικά Όργανα. 

Η ενίσχυση που παρέχεται ορίζεται σε 350 ε/εκτάριο και θα επαναπροσδιοριστεί στα πλαίσια των 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων που θα εκπονηθούν. 

∆είκτες εκροών:  
• Έκταση γεωργικής γης υπό ενίσχυση στις περιοχές «Φύση 2000» 2.015 

∆είκτες επιπτώσεων10: (1), (4), (5), (6) 
 

Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (Άρθρα 36 (a) (iv) και 39 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Άρθρο 27 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 
5.3.2.1.4) 

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο Άρθρο του Κανονισµού, 
χορηγούνται σε γεωργούς ή και σε άλλους διαχειριστές γης που αναλαµβάνουν, για περίοδο 
τουλάχιστον 5 ετών, εθελονικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που θεσπίζονται µε τα Άρθρα 4 και 5 και τα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV  του 
Καν (ΕΚ) 1782/2003, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική 
νοµοθεσία. Οι ενισχύσεις στοχεύουν στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους και της απώλειας 
εισοδήµατος που προσδιορίζουν οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται. Το Μέτρο, στα πλαίσια του 
ΠΑΑ  της Κύπρου, συνιστά το Μέτρο 2.3 και περιλαµβάνει επτά (8) καθεστώτα παροχής 
ενισχύσεων:  

Καθεστώς 1: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στους καλλιεργητές οινοποιήσιµων 
αµπελιών:  Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι η αµπελοκαλλιέργεια στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία αξιοποιεί εδάφη επικλινή/ πετρώδη/ φτωχά και έχει εξαιρετικά µεγάλη 
σηµασία από άποψη οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική (13.000 εκτάρια 
ορεινής περιοχής καλύπτεται από οινοποιήσιµα αµπέλια, 15.000 άτοµα έχουν την αµπελουργία ως 
δεύτερη /συµπληρωµατική, κυρίως, εργασία). Η έλλειψη εργατικού δυναµικού, το ψηλό του 
κόστος, ο επίπονος χαρακτήρας των καλλιεργητικών φροντίδων στα επικλινή εδάφη και η γενική 
τάση για εγκατάλειψη της υπαίθρου, είχαν σαν αποτέλεσµα την επικράτηση της χρήσης χηµικών 
εισροών για καταστροφή των ζιζανίων, µε αποτέλεσµα  να έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για τον 
άνθρωπο και για το περιβάλλον, µε την υποβάθµιση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών 
νερών και των εδαφών. Επειδή πολλοί αµπελώνες είναι επικλινείς, τα χηµικά παρασκευάσµατα 

                                                 
10  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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που εφαρµόζονται στο έδαφος παρασύρονται από τα νερά της βροχής  και µολύνουν άλλες πιο 
επίπεδες εκτάσεις και τις λεκάνες απορροής. Η καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος 
καταστροφής των ζιζανίων, αντί χηµικής ζιζανιοκτονίας, θα βοηθήσει στην εξάλειψη των 
προαναφερόµενων κινδύνων.  

Στόχευση του καθεστώτος είναι, κυρίως για τις περιοχές παραγωγής οίνων ΟΕΟΠ: η  επίτευξη 
σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων, η µείωση της συνολικής περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια των αµπελιών, η αειφορική διαχείριση των 
διαθέσιµων φυσικών πόρων, η προστασία της δηµόσιας υγείας, η βελτίωση της υφής και 
γονιµότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιµης υγρασίας του και η συγκράτηση του 
πληθυσµού στην ύπαιθρο 

Οι ενισχύσεις του καθεστώτος χορηγούνται µε την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιείται η πολλαπλή 
συµµόρφωση και, ειδικότερα, οι απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής Νοµοθεσίας11. Οι 
παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν: (i) στην εφαρµογή µηχανικής καλλιέργειας ή άλλου µηχανικού 
τρόπου καταστροφής των ζιζανίων αντί της ζιζανιοκτονίας στα οινοποιήσιµα αµπέλια, (600 
Ευρώ/εκτάριο), (ii) σε πρόσθετη ενίσχυση 200 €/εκτάριο, για αµπελώνες που βρίσκονται σε 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές µε υψόµετρο άνω των 800 µ. ή µε υψόµετρο άνω των 500 µ. και 
µέση κλίση εδάφους 15% και άνω, δεδοµένου ότι στους αµπελώνες αυτούς, εκτός του ότι 
χρειάζεται αυξηµένο κόστος καταστροφής των ζιζανίων, τα εδάφη είναι αβαθή και µικρής 
γονιµότητας, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται χαµηλές αποδόσεις και µειωµένα εισοδήµατα.  

Οι δείκτες εκροών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενταχθούν 5.800 
• Έκταση αµπελώνων που θα ενταχθούν (εκτάρια)   6.000 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση αµπελιών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  6.000 

∆είκτες επιπτώσεων12: (1), (3), (4) 
 

                                                 
11 (i) Ο Νόµος περί «Βιολογικής Παραγωγής 160/(Ι)/2001» που είναι πλήρως εναρµονισµένος µε την 

αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 και (ΕΚ) 1804/99], (ii) η εφαρµογή της Οδηγίας για 
τη λάσπη των οικιακών λυµάτων (86/278/ΕΟΚ), (iii) ο εφαρµοστικός Νόµος περί Προστασίας και 
∆ιαχείρισης άγριων πτηνών και Θηραµάτων Εφαρµοστικός Νόµος (152 (Ι)/2003) και η σχετική Οδηγία 
του Συµβουλίου για τη ∆ιατήρηση των ΄Αγριων Πτηνών (79/409/ΕΟΚ), (iv) ο Νόµος περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους 106(Ι)/2002 και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου περί 
Προστασίας  των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
(86/278 ΕΟΚ), (v)  η εφαρµογή της Οδηγίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ), (vi) ο εναρµονισµένος Νόµος περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης 
της φύσης της άγριας ζωής (153(Ι)/2003) και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ) και (vii), Κανονισµός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που καθορίζει τις γενικές αρχές για την ασφάλεια των 
τροφίµων (ΕΚ 178/2002). 

12  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 
προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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Καθεστώς 2: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στους καλλιεργητές πατάτας: Η λογική 
του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι η πατατοκαλλιέργεια στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
καλύπτει έκταση 5.000 εκταρίων και αποτελεί το κυριότερο εξαγωγικό γεωργικό προϊόν της. Λόγω 
της πολύχρονης εντατικής καλλιέργειας της πατάτας, συνήθως ως συνεχούς µονοκαλλιέργειας και, 
µερικές φορές, ως σύστηµα διετούς αµειψισποράς, σε µια σχετικά µεγάλη συµπαγή έκταση στα 
Κοκκινοχώρια Επαρχίας Αµµοχώστου-Λάρνακας και, σε µικρότερο βαθµό, σε άλλες Επαρχίες, 
έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα µείωσης της γονιµότητας του εδάφους και της ποιότητας 
του προϊόντος και αύξησης των εδαφικών παρασίτων. Εποµένως, απαιτείται η εφαρµογή 
συστήµατος τριετούς αµειψισποράς µε υποχρεωτική εφαρµογή χλωρής λίπανσης και συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής (Ο.∆.Π. – ΙCM) πατατών, για προστασία του 
περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη. 

Η εφαρµογή του καθεστώτος σκοπεύει την επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών 
βελτιώσεων µε τη µείωση της χρήσης αγροχηµικών παρασκευασµάτων και µε την ορθολογιστική 
χρήση του νερού. Ειδικότερες στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η µείωση της συνολικής 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια πατατών, η αειφορική 
διαχείριση των διαθέσιµων φυσικών πόρων, η µείωση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων και 
λιπασµάτων και η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόµενων προϊόντων, η 
προαγωγή της επαγγελµατικής ασφάλειας και ευηµερίας των παραγωγών και του εργατικού 
προσωπικού, η προστασία της δηµόσιας υγείας, η προσαρµογή της παραγωγής των κυπριακών 
πατατών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις αυξηµένες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού καταναλωτικού 
κοινού και η βελτίωση της υφής και γονιµότητας του εδάφους και η αύξηση της διαθέσιµης 
υγρασίας του. 

Οι ενισχύσεις παρέχονται υπό όρους και προϋποθέσεις που ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο του 
Άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) 1698/2005 και που προσδιορίζονται µε πληρότητα και σαφήνεια στην 
περιγραφή του καθεστώτος. Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν: στην εφαρµογή τριετούς 
αµειψισποράς και στην εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής Πατατών. 
Το ύψος των παρεχοµένων  ενισχύσεων προσδιορίζεται σε 600 ε/εκτάριο/χρόνο για την εφαρµογή 
τριετούς αµειψισποράς σε 430 ε/εκτάριο/χρόνο, για την εφαρµογή συστήµατος Ολοκληρωµένος 
∆ιαχείρισης Παραγωγής. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενταχθούν 800 
• Έκταση που θα ενταχθεί (εκτάρια)   4.500 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση πατάτας υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  3.000 
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∆είκτες επιπτώσεων13: (1), (3), (4) 
Καθεστώς 3: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών: Η 
λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) η καλλιέργεια εσπεριδοειδών καλύπτει 
έκταση 5.500 εκταρίων, (ii) οι εντατικές καλλιεργητικές τακτικές και η συνεχής χρήση χηµικών 
λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών για την καταπολέµηση των εχθρών και των 
ασθενειών και η χρήση ζιζανιοκτόνων, προκαλούν επιβάρυνση του περιβάλλοντος, (iii) η έλλειψη 
νερού και οι περίοδοι ανοµβρίας που παρατηρούνται στην Κύπρο, επιβάλλουν την ορθολογική 
χρήση των υδάτινων πόρων, (iv) η µείωση της χρήσης χηµικών εισροών έχει ως αποτέλεσµα την 
προστασία, τη διατήρηση, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του 
οικοσυστήµατος στις περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών. Ειδικότερες στοχεύσεις του 
καθεστώτος είναι: η µείωση της χρήσης εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων και χηµικών λιπασµάτων, η 
µείωση ή και αντικατάσταση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, η ορθολογική χρήση των υδάτινων 
πόρων, η ασφάλεια των εργαζοµένων, η παραγωγή εσπεριδοειδών ποιότητας, η αειφόρος χρήση 
των φυσικών πόρων, η προστασία της δηµόσιας υγείας και η προαγωγή της βιοποικιλότητας.  

Το καθεστώς περιλαµβάνει δύο επιλέξιµες δράσεις: την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής 
Εσπεριδοειδών και την Μηχανική Αντιµετώπιση Ζιζανίων, έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων. Το 
καθεστώς προβλέπεται να εφαρµοστεί κατά προτεραιότητα στις παραλιακές περιοχές, στη δυτική 
Λευκωσία και στην ηµιορεινή Πιτσιλιά, στους νέους γεωργούς, καθώς και σε εκµεταλλεύσεις που 
η έκταση τους είναι µεγαλύτερη από 15 δεκάρια. Το ύψος των ενισχύσεων προσδιορίζεται σε 600 
ε/εκτάριο για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής και σε 300 ε/εκτάριο για την µηχανική 
αντιµετώπιση των ζιζανίων έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν 2.600 
• Έκταση εσπεριδοειδών που θα ενταχθεί (εκτάρια)   7.500 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση εσπεριδοειδών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια) 4.000 

∆είκτες επιπτώσεων14: (1), (4) 

Καθεστώς 4: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες: Η λογική του 
καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) µε τις αροτραίες καλλιέργειες αξιοποιούνται, 
κυρίως, εκτάσεις ξηρικές και φτωχής έως µέτριας γονιµότητας, στις οποίες καµιά άλλη 
καλλιέργεια δεν θα µπορούσε να αποδώσει οικονοµικότερα, (ii) τα τελευταία 30 χρόνια 
εφαρµόζεται ως επί το πλείστον µονοκαλλιέργεια σιτηρών (κριθάρι), µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία σοβαρού προβλήµατος δυσεξόντωτων ζιζανίων (βρόµος, αγριοβρώµη, µολόχα), 

                                                 
13  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 

14  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 
προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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µείωση της γονιµότητας του εδάφους, αύξηση της χρήσης χηµικών λιπασµάτων και, τελικά, 
υποβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων σιτηρών. 

Το καθεστώς σκοπεύει τη µείωση της χρήσης αγροχηµικών παρασκευασµάτων, τον περιορισµό 
των δυσεξόντωτων ζιζανίων, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, τη 
βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του εδάφους, µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου 
συστήµατος διαχείρισης. Ειδικότερες στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η βελτίωση της ποιότητας 
των παραγόµενων προϊόντων (ικανοποίηση των σχετικών προτύπων), ο περιορισµός του 
πληθυσµού των δυσεξόντωτων ζιζανίων στα σιτηρά αλλά και η βελτίωση της δοµής και της 
γονιµότητας του εδάφους. 

Το καθεστώς περιλαµβάνει ως επιλέξιµες δράσεις την ∆ιακοπή της Μονοκαλλιέργειας Σιτηρών µε 
την εφαρµογή διετούς ή τριετούς συστήµατος αµειψισποράς (µια χρονιά αγρανάπαυση ή 
καλλιέργεια επιλέξιµων ψυχανθών το αργότερο τον τρίτο χρόνο, µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις 
που περιλαµβάνονται στην περιγραφή του καθεστώτος). Το ύψος των ενισχύσεων προσδιορίζεται 
έτσι ώστε να καλύψει το 50% του πρόσθετου κόστους και της απώλειας του εισοδήµατος που 
προσδιορίζουν οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι και καθορίζεται µέχρις 96 
ε/εκτάριο που έχει παραµείνει σε αγρανάπαυση ή έχει καλλιεργηθεί µε επιλέξιµα ψυχάνθη. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν 700 
• Έκταση αροτραίων καλλιεργειών που θα ενταχθεί (εκτάρια)  9.000 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση αροτραίων καλλιεργειών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια) 9.000 

∆είκτες επιπτώσεων15: (2) σε εκτάρια  9.000 
 

Καθεστώς 5:  Ενισχύσεις για διάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών αµπελιού 
και διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων:  

(Α) ∆ιάσωση Παραδοσιακών Φυλών Ζώων: Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται 
στο γεγονός ότι: (i) η ντόπια φυλή αγελάδων και η ντόπια φυλή παχύουρων προβάτων υπήρξαν, 
για εκατοντάδες χρόνια, οι κύριες φυλές µηρυκαστικών ζώων που εκτρέφοντο στην Κύπρο, (ii) η 
µηχανοποίηση της γεωργίας κατέστησε ασύµφορη την εκτροφή της ντόπιας φυλής αγελάδων, 
αφού κύριος λόγος της εκτροφής ήταν η άροση και οι µεταφορές, (iii) οικονοµικοί λόγοι δεν 
δικαιολογούν τη διατήρηση των προαναφερόµενων φύλων, λόγω της χαµηλής παραγωγικότητάς 
τους, (iv) oι φυλές αυτές έχουν περιληφθεί στον κατάλογο της Οργάνωσης Τροφίµων και Γεωργίας 
σαν απειλούµενες µε εξαφάνιση (στην Κύπρο εκτρέφονται 200 αγελάδες και 30 ταύροι ντόπιας 
φυλής καθώς και 550 ντόπια πρόβατα), (v) και οι δύο φυλές έχουν µελετηθεί επισταµένα από το 
Τµήµα Γεωργίας και από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και τα µορφολογικά και 

                                                 
15  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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άλλα χαρακτηριστικά τους έχουν κωδικοποιηθεί, (vi) περιγράφονται σε διάφορες δηµοσιεύσεις 
διεθνών, επιστηµονικών περιοδικών,16  

Η εφαρµογή του καθεστώτος σκοπεύει την παροχή ενισχύσεων για κάλυψη µέρους του 
διαφυγόντος εισοδήµατος καθώς και του επιπρόσθετου κόστους εκτροφής και αναπαραγωγής των 
ζώων, πέραν των δαπανών για καλή γεωργική πρακτική, µε στόχο τον πολλαπλασιασµό και τη 
συντήρηση των φυλών, µε ταυτόχρονη εφαρµογή ενδεδειγµένης διαχείρισης και καλής διαβίωσης 
των ζώων.  

Ειδικότερες στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: (i) η διάσωση, διατήρηση των ζώων στο φυσικό 
τους περιβάλλον και η αύξηση του αριθµού τους, προκειµένου να αυξηθεί η γενετική 
ποικιλοµορφία µε τις προστατευµένες αυτές φυλές  οι οποίες αποτελούν ιστορικό/γενετικό 
κεφάλαιο στο περιβάλλον της Κύπρου, (ii) η προστασία και η αποτελεσµατική διαχείριση 
γενετικού υλικού που είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ειδικές συνθήκες του τοπικού 
περιβάλλοντος και που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παράδοσης και του πολιτιστικού τοπίου 
της κυπριακής υπαίθρου, (iii) η αξιοποίηση των επιθυµητών γενετικών ιδιοτήτων των 
προστατευοµένων φυλών για παραγωγικούς σκοπούς και (vi), η ανάπτυξη της έρευνας και της 
επιστήµης. 

Με το καθεστώς αυτό προβλέπεται η ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν δεσµευτεί για την 
διατήρηση και εκτροφή της ντόπιας φυλής αγελάδων και της ντόπιας φυλής προβάτων και οι 
δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται καθορίζονται µε σαφήνεια και πληρότητα στην περιγραφή του 
καθεστώτος. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις προσδιορίζονται ως ακολούθως: Για την ντόπια φυλή 
αγελάδων: 300 ε/χρόνο/κεφαλή και 300 ε/χρόνο/κεφαλή ταύρου που χρησιµοποιείται για φυσική 
όχεια. Για την ντόπια φυλή προβάτων: 55 ε/χρόνο/προβατίνα και 55ε/χρόνο/κριό. 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που ενισχύονται  35 

(Β) ∆ιάσωση Παραδοσιακών Ποικιλιών Αµπέλου: Η λογική του καθεστώτος 
ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) υπάρχουν στην Κύπρο παραδοσιακές ποικιλίες χαµηλής 
παραγωγικότητας και υψηλής ποιοτικής αξίας, που απειλούνται µε εξαφάνιση, όπως είναι το 
Μαραθεύτικο (ή Βαµβακάδα), η Λευκάδα, η Προµάρα, το Σπούρτικο, η Μοροκανέλλα, το 
Γιαννούδι, το Φλούρικο και η Κανέλλα, (ii) οι ποικιλίες αυτές υπάρχουν σήµερα σε πολύ µικρές 
εκτάσεις (Προµάρα µόνο 7 δεκάρια, Κανέλλα, Μοροκανέλλα και Σπούρτικο απαντώνται µόνο 
διάσπαρτα, Μαραθεύτικο 1200 δεκάρια, Λευκάδα 1100 δεκάρια και ίχνη µόνο από το Γιαννούδι 
και το Φλούρικο).  

Η εφαρµογή του καθεστώτος σκοπεύει στη διατήρηση των προαναφερόµενων παραδοσιακών 
ποικιλιών αµπελώνων, οι οποίες εµφανίζουν σήµερα αναβαθµισµένο οινολογικό ενδιαφέρον, 
προκειµένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και η γενετική ποικιλοµορφία του φυτικού 
κεφαλαίου και η διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών χαµηλής 
παραγωγικότητας. Οι ενισχύσεις του καθεστώτος χορηγούνται µε την προϋπόθεση ότι θα 

                                                 
16 «Animal Genetic Resources Information», Volume 4, 1985, της FAO και, παλαιότερα, το «Cyprus 

Agricultural Journal», 1934 (pages 100-102).  Λεπτοµερής περιγραφή δίνεται επίσης από τον I.L. Mason, 
στο βιβλίο του «The sheep Breeds of the Mediterranean»1967, Edinburgh, FAO 215p.p. 
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ικανοποιείται η πολλαπλή συµµόρφωση και, ειδικότερα, οι απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το 
Νοµικό πλαίσιο που περιγράφεται στο Καθεστώς 1. Το ύψος των ενισχύσεων, για την 
διάσωση/διατήρηση παραδοσιακών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπελώνων προσδιορίζεται σε 900 
ε/εκτάριο/έτος. 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που ενισχύονται 160 
• Έκταση κάτω από περιβαλλοντική διαχείριση/εκτάρια  120 
 

Καθεστώς 6: Ενισχύσεις για διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος 
και του παραδοσιακού τοπίου, µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές: Η λογική του 
καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) στις ορεινές επικλινείς περιοχές µε εδάφη αβαθή 
και πετρώδη, στα οποία δύσκολα µπορούν να αποδώσουν άλλες καλλιέργειες, µεγάλη έκταση 
καλύπτετο από ξηρικές καλλιέργειες, όπως οινοποιήσιµα αµπέλια, µεµονωµένα δέντρα ελιάς, 
αµυγδαλιάς και χαρουπιάς, καθώς και θαµνώδη βλάστηση, (ii) λόγω της µεγάλης µείωσης της 
καλλιεργούµενης έκτασης και της εγκατάλειψης, στοιχεία παραδοσιακού τοπίου και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, όπως αµπέλια και άλλα ξηρικά δέντρα, εγκαταλείπονται και καταστρέφονται, µε 
πιθανή διάβρωση των εδαφών, υποβάθµιση του περιβάλλοντος και µείωση του πληθυσµού που 
ασχολείται µε τις καλλιέργειες αυτές, εις βάρος του παραδοσιακού τοπίου, (iii) στις χαµηλότερες 
περιοχές η υποβάθµιση του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος και του τοπίου 
επιδεινώνεται µε τη χρήση των εγκαταλειµµένων εκτάσεων ως µόνιµων βοσκοτόπων που 
αξιοποιούνται, κατά κύριο λόγο, από µεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων εκτατικής βοσκής. 

Το καθεστώς ενισχύσεων στοχεύει στη διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου και στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, κατά προτεραιότητα στις µειονεκτικές περιοχές, ενθαρρύνοντας τους 
γεωργούς να ασκούν πραγµατικό λειτούργηµα στην υπηρεσία του συνόλου της κοινωνίας, µε την 
εισαγωγή µεθόδων παραγωγής που συµµορφώνονται προς την αυξανόµενη ανάγκη προστασίας και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλοµορφίας. Ειδικότερες στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η διατήρηση του παραδοσιακού 
αγροτικού περιβάλλοντος και της υψηλής φυσικής αξίας του παραδοσιακού τοπίου, η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου, η συγκράτηση του 
πληθυσµού στις µειονεκτικές περιοχές, η διατήρηση της φυσικής υποδοµής ως προϋπόθεσης για 
ανάπτυξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και η προστασία εδαφών από τη διάβρωση. 

∆ικαίωµα ένταξης στο καθεστώς έχουν κάτοχοι, αρχηγοί, διαχειριστές γεωργικής εκµετάλλευσης 
που πληρούν τους όρους που προσδιορίζονται µε αντικειµενικότητα, πληρότητα και σαφήνεια 
στην περιγραφή του καθεστώτος. 

Ενδεικτικές επιλέξιµες δράσεις είναι: (i) η συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών/ ειδών 
αµυγδαλιάς, χαρουπιάς, φουντουκιάς, πολεµιδιάς κ.τ.λ. µε τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον, 
(ii) η συντήρηση ανθοφόρων και άλλων θάµνων καθώς και φαρµακευτικών/ αρωµατικών φυτών 
που σχετίζονται µε την παράδοση και είναι χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας του τοπίου, όπως 
Rosa damaskina, τρεµιθιά, σχοινιά, σπατσιά κ.α.  
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Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης προσδιορίζεται στην περιγραφή του καθεστώτος  
τεκµηριωµένα: (i) µέχρι 600 ε/εκτάριο που περιέχουν τουλάχιστον 100 δένδρα ή αναλογικά, εάν ο 
αριθµός των δένδρων είναι µικρότερος, (ii) σε 380 ε/εκτάριο εάν οι θάµνοι διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, µε καθαρισµό της ενδιάµεσης βλάστησης και µε αναπλήρωση τυχόν 
αποτυχηµένων/ξηρών θάµνων. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που θα ενισχυθούν 4.500 
• Έκταση που θα ενταχθεί (εκτάρια)   6.000 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  6.000 

∆είκτες επιπτώσεων17: (1), (4) 
 
Καθεστώς 7:Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων: Η λογική του 
καθεστώτος ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενθάρρυνσης της βιολογικής παραγωγής φυτικών και 
ζωικών προϊόντων ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις, που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία οικονοµικά 
βιώσιµων µονάδων, µε βάση: (i)  τα όσα καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91 και στην 
σχετική Κυπριακή Νοµοθεσία (Νόµος 227(Ι)/2004), και (ii), τη τήρηση της Πολλαπλής 
Συµµόρφωσης. 

Το καθεστώς σκοπεύει την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του οικοσυστήµατος, 
την παραγωγή υγιεινών τροφών και τη δυνατότητα παραγωγής γεωργικών προϊόντων µε µεθόδους 
διαφορετικές από εκείνες της συµβατικής γεωργίας και οι οποίες προσφέρουν προοπτικές αύξησης 
του εισοδήµατος των γεωργών. Ειδικότερες στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η µείωση της 
ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία, η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων, η προστασία της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων 
και του αγροτικού τοπίου και η προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Οι όροι που πρέπει να πληρούνται για την ένταξη των γεωργών στο καθεστώς και οι καλλιέργειες 
και οι εκτροφές που είναι επιλέξιµες, περιγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα. Το ύψος της 
ενίσχυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 39 του Καν (ΕΕ) 1698/2005, καλύπτει το 
πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήµατος που προσδιορίζεται από τις δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνει ο εντασσόµενος στο καθεστώς και προσδιορίζεται: (i)σε 900 €/εκτάριο, για τα 
αµπέλια, πολυετή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και αρδευόµενες δενδρώδεις καλλιέργειες, 
(ii) σε 600 €/εκτάριο, για ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά, πατάτες, αράπικα φυστίκια, 
µονοετή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, (iii) 380 €/εκτάριο, για ξηρικές ετήσιες καλλιέργειες, 

                                                 
17  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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(iv) σε 59,04 €/επιλέξιµη προβατίνα ή 590,4 €18  ανά εκτάριο βοσκοτόπου και (v),  σε 64,28 
€/επιλέξιµη αίγα ή 642,8 €1 /εκτάριο βοσκοτόπου. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενταχθούν 600 
• Έκταση που θα ενταχθεί (εκτάρια)   4.000 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση καλλιεργειών υπό επιτυχή διαχείριση  (εκτάρια) 4.000 

∆είκτες επιπτώσεων19: (1), (4), (6) 
 

Καθεστώς 8: Παροχή ενισχύσεων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας: To καθεστώς αυτό ρυθµίζει την χρησιµοποίηση της γεωργικής γης στις αγροτικές 
περιοχές µε δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας, όπου 
περιλαµβάνονται είδη άγριας πτηνοπανίδας (ενδηµικά, αποδηµητικά και διαβατικά είδη ) του 
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και πουλιά – δείκτες των αγροοικοσυστηµάτων καθώς 
και θηλαστικά (λαγός, αγρινό) του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην 
προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων.  

Ειδικότερη στόχευση του Μέτρου είναι: (i) η συστηµατική ενσωµάτωση δράσεων µέσα στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις για διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της άγριας πανίδας και της 
αυτοφυούς χλωρίδας και κατ’ επέκταση για διατήρηση της βιοποικιλότητας, (ii) η δηµιουργία 
βοσκοτόπων διατροφής και αναπαραγωγής της άγριας πανίδας µέσα στους φυσικούς οικοτόπους, 
(iii) η ικανοποιητική παροχή βιοµάζας για διατροφή των πτηνών ή των θηλαστικών της άγριας 
πανίδας και η αποφυγή του επηρεασµού των γεωργικών καλλιεργειών και (iv), η προστασία και η 
διαχείριση της άγριας πανίδας στους βιοτόπους της καλλιεργούµενης γης και η διατήρηση των 
διαδρόµων επικοινωνίας των πληθυσµών της άγριας πανίδας µέσω των βιοτόπων. 

Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ορίζεται σε 26,5 ε/δεκάρικο και καλύπτει το διαφυγόν 
εισόδηµα και το πρόσθετο κόστος που απορρέει από την αναλαµβανόµενη αγροπεριβαλλοντική 
δέσµευση. 
∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που ενισχύονται 300 
• Έκταση που θα ενταχθεί (εκτάρια)  1.000 

∆είκτες επιπτώσεων19: (6) σε εκτάρια  1.000 
 

                                                 
18  Τηρουµένων των όσων προβλέπονται στον Κανονισµό  ΕΟΚ 2092/91, στο ∆ιάταγµα Κ∆Π 781/2004 και 

στο Παράρτηµα του Καν (ΕΕ) 1698/2005 
19  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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Μέτρο 221: Πρώτη ∆άσωση γεωργικής γης (Άρθρα 36 (b) (i) και 43 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Άρθρα 30 και 31, Παράρτηµα ΙΙ, 
σηµείο 5.3.2.2.1) 

Μέτρο 222: Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων  (Άρθρα 36 (b) (ii) 
και 44 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρα 30 και 32 του Καν (ΕΕ) 
1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.2) 

Μέτρο 223: ∆άσωση µη γεωργικής γης  (Άρθρα 36 (b) (iii) και 45 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Άρθρο 30 του Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 
5.3.2.2.3) 

Τα προαναφερόµενα τρία Μέτρα, στα πλαίσια του ΠΑΑ της Κύπρου, συνιστούν το ενιαίο Μέτρο 
2.4 «∆ασώσεις», το οποίον περιλαµβάνει τρία καθεστώτα ενίσχυσης ένα για κάθε Μέτρο. Το 
κόστος εφαρµογής προσδιορίζεται ενιαίο για τα τρία Μέτρα στον χρηµατοοικονοµικό πίνακα.  

Καθεστώς 1 (Μέτρο 221): Η λογική του Καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) τα 
δάση συµβάλλουν στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της ερηµοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση και 
προστασία των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην άµβλυνση των 
κλιµατικών αλλαγών, (ii) σε περιοχές έξω από τα κρατικά δάση, όπου η άσκηση της δασοπονίας 
είναι ανύπαρκτη, λόγω του χαµηλού παραγωγικού δυναµικού, παρουσιάζονται διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η διάβρωση, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και του τοπίου 
της υπαίθρου, η µείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων, τα οποία 
µπορούν να αµβλυνθούν µε δασώσεις, (iii) τα τελευταία χρόνια, ορισµένες από τις καλλιέργειες 
έχουν καταστεί οικονοµικά ασύµφορες, µε αποτέλεσµα οι αγρότες να βρίσκονται σε 
προβληµατισµό και να αναζητούν εναλλακτικές χρήσεις της γης τους. 

Στόχευση του καθεστώτος είναι η συµβολή στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την 
απερήµωση, στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην προστασία και βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου, 
στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών περιοχών µε την 
προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γεωργικής γης και στην άµβλυνση των κλιµατικών 
αλλαγών.  

Οι επιλέξιµες δράσεις του καθεστώτος αφορούν στην Εγκατάσταση και Προστασία της ∆ασικής 
Φυτείας και στην Περιποίηση και Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας. Στην περιγραφή του 
καθεστώτος δίδεται ο ορισµός της «γεωργικής γης» και του «γεωργού», ώστε να είναι επιλέξιµοι 
για ένταξη στο καθεστώς, ορίζονται προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των δασωτέων περιοχών 
και προβλέπεται η δάσωση να είναι συµβατή µε τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα σχετική 
Νοµοθεσία20:  Περιγράφεται, επίσης, µε σαφήνεια και πληρότητα η µεθοδολογία υπολογισµού του 

                                                 
20 (i) το Νόµο  περί "Εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα έργα" 140(I)/2005 (Οδηγία 

85/337/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/EC), (ii) µε τους Νόµους περί "Παραγωγής και 
Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού" του 1991 έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC), (iii) µε το 
Νόµο περί "Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών  Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα" και τους σχετικούς Κανονισµούς, 147(I) του 2003 (Οδηγία 2000/29/EC). 



                                                   

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος                    -51-                        ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

κόστους εγκατάστασης/συντήρησης της δασικής φυτείας και της ετήσιας ενίσχυσης, το ύψος της 
οποίας προσδιορίζεται να είναι 100% του επιλέξιµου κόστους για έργα που αναλαµβάνει το 
∆ηµόσιο και, για έργα που αναλαµβάνει ο ιδιωτικός τοµέας, 80% εάν τα έργα γίνονται σε 
µειονεκτικές περιοχές και σε περιοχές Natura 2000 και 70% εάν γίνονται στις λοιπές περιοχές. Η 
ενίσχυση µε την µεγαλύτερη συχνότητα εκτιµάται σε 9.000 €/εκτάριο για την εγκατάσταση της 
φυτείας και 1.000 €/εκτάριο επί 3 χρόνια για την περιποίηση της φυτείας. 

Το Καθεστώς συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα, µε τη ∆ασική Στρατηγική της 
Κοινότητας και µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας των ∆ασών. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών που θα ενισχυθούν  30 
• Έκταση γεωργικής γης που θα αναδασωθεί (εκτάρια)   30 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση αναδασωθείσα επιτυχώς (εκτάρια)  10 

∆είκτες επιπτώσεων21: (1), (4), (6) 

Καθεστώς 2 (Μέτρο 222):Η Λογική του Καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) ο 
συνδυασµός της γεωργίας µε την καλλιέργεια δασικών δέντρων αποτελεί σύστηµα χρήσης της γης 
που η οικονοµική, προστατευτική και οικολογική δράση του το κάνουν ιδιαίτερα επιθυµητό στη 
γεωργία, (ii) η  εγκατάσταση ανεµοθραυστών γύρω από γεωργικές καλλιέργειες αποτελεί 
γεωργοδασοπονικό σύστηµα µε ευρεία χρήση σε περιοχές που πλήττονται από ανέµους ή 
παγετούς, (iii) µε το προαναφερόµενο σύστηµα παράγονται δασοκοµικά προϊόντα, όπως για 
παράδειγµα ξυλεία, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνονται και θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον µε 
την ανάπτυξη των δασικών δέντρων, (iv) στην Κύπρο, η προστασία ορισµένων καλλιεργειών από 
ανέµους, η προστασία και βελτίωση της βιοπικοιλότητας, η αύξηση της παραγωγής δασοκοµικών 
προϊόντων και η βελτίωση της αισθητικής του περιβάλλοντος αποτελούν σήµερα αναγκαιότητα.  

Στόχευση του καθεστώτος είναι: η στήριξη των  γεωργών µε την προστασία αρδεύσιµων 
καλλιεργειών από ανέµους και παγετό, η συµβολή στην παραγωγή δασικών προϊόντων, η 
επέκταση του πρασίνου και η ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων και αναγκών, όπως είναι 
η βελτίωση του τοπίου, η προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για 
την πανίδα. 

Επιλέξιµη δράση ορίζεται η εγκατάσταση ανεµοθραυστών  για προστασία αρδεύσιµων 
καλλιεργειών από  εξωγενείς παράγοντες, για παραγωγή δασοκοµικών προϊόντων και για 
ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Οι επιλέξιµες δαπάνες, σύµφωνα µε την περιγραφή 

                                                                                                                                                    
(iv) µε το Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" Νόµο 13(1)/2004 (Οδηγία 2000/60/EC), 
(v)  µε το Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας ζωής" 153(I)/2003 (Οδηγία 
92/43/EC) και (vi) µε το Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων" 
152(I)/2003 (Οδηγία 79/409/EC). 

21  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 
προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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του καθεστώτος, περιλαµβάνονται σε πίνακα, ο οποίος, όµως, δεν συνοδεύει το προσχέδιο του 
κειµένου. 

Στην περιγραφή του καθεστώτος προσδιορίζονται και τεκµηριώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα 
οι προϋποθέσεις για ένταξη στο καθεστώς, ο ορισµός του αγροδασοπονικού συστήµατος, το 
κόστος εγκατάστασης του και λαµβάνεται πρόνοια ώστε να είναι συµβατό µε την ισχύουσα 
σχετική Νοµοθεσία22: Το ύψος της ενίσχυσης προβλέπεται να καλύπτει ποσοστό 80% του 
επιλέξιµου κόστους στις ορεινές, στις άλλες µειονεκτικές περιοχές και στις περιοχές «Natura 
2000» και 70% για τις λοιπές περιοχές και ορίζεται σε 14€/φυτό. 

Η εφαρµογή του Καθεστώτος συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα, µε τη ∆ασική 
Στρατηγική της Κοινότητας και µε το Σχέδιο πυροπροστασίας των ∆ασών. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός γεωργών που εντάσσονται στο καθεστώς  15 
• Έκταση καλλιεργειών που θα ωφεληθούν (εκτάρια)   30 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Έκταση καλλιεργειών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια) 30 

∆είκτες επιπτώσεων23: (1), (4), (5), (6) 
 
Καθεστώς 3 (Μέτρο 223): Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι:  
(i)  σηµαντικές εκτάσεις γης στην κυπριακή ύπαιθρο έχουν εγκαταλειφθεί από τους αγρότες για 
διάφορους  λόγους (χαµηλή οικονοµική απόδοση των καλλιεργειών, προώθηση της σταβλισµένης 
κτηνοτροφίας σε βάρος της ελεύθερης βόσκησης, µετακινήσεις πληθυσµού από την ύπαιθρο στις 
πόλεις), (ii)  εκτός από τις εγκαταλειµµένες γεωργικές εκτάσεις, µεταλλεία και λατοµεία, τα οποία 
έχουν εγκαταλειφθεί προ πολλών ετών, αποτελούν χώρους υποβάθµισης της αισθητικής και 
οικολογικής αξίας της υπαίθρου, (iii) η εκµετάλλευση και η διαχείριση των προαναφερόµενων 
εκτάσεων  είναι σχεδόν ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται περιβαλλοντικά 
προβλήµατα,  όπως είναι: οι πυρκαγιές, η διάβρωση, η ερηµοποίηση, η υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και του τοπίου, η µείωση της βιοποικιλότητας, η µείωση της ποιότητας και 
ποσότητας των υδάτων, οι κλιµατικές αλλαγές. 

Οι βασικές στοχεύσεις του καθεστώτος είναι η συµβολή: στη διατήρηση και βελτίωση της 
βιοποικιλότητας, στην προστασία της υπαίθρου από φυσικές καταστροφές, όπως οι πληµµύρες και 
οι πυρκαγιές, στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήµωση, στην προστασία 

                                                 
22 (i) µε τους Νόµους περί ”Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού” του 1991 έως 

2002, (ii) µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά τα Μέτρα Προστασίας κατά 
της Εισαγωγής και εξάπλωσης Επιβλαβών οργανισµών για τα Φυτά ή Φυτικά Προϊόντα, (iii) µε την 
Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 
(Natura 2000) και (iv) µε το Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" 13(1)/2004 (Οδηγία 
2000/60/EC). 

23  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 
προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου 
της υπαίθρου, στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών, µε την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της µη γεωργικής γης. 

Οι επιλέξιµες δράσεις, σύµφωνα µε το προσχέδιο της περιγραφής του καθεστώτος, 
περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος, όµως, δεν συνοδεύει το κείµενο. Οι επιλέξιµες 
δράσεις/εργασίες αφορούν στην εγκατάσταση και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας και στην  
Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας. 

Στην περιγραφή του καθεστώτος τεκµηριώνεται και προσδιορίζεται µε σαφήνεια και πληρότητα το 
πεδίον εφαρµογής του, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των προς δάσωση 
εκτάσεων/περιοχών, η µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους εγκατάστασης και περιποίησης της 
φυτείας και λαµβάνεται πρόνοια για τη συµβατότητα της δάσωσης µε την ισχύουσα σχετική 
Νοµολογία24: Το ύψος της ενίσχυσης προβλέπεται να καλύπτει το 100% της επιλέξιµης δαπάνης 
για τα έργα που υλοποιεί το ∆ηµόσιο και, για τα έργα που αναλαµβάνουν Ιδιωτικοί Φορείς, 80% 
για ορεινές περιοχές, άλλες µειονεκτικές περιοχές και περιοχές «Natura 2000» και 70%, για λοιπές 
περιοχές και προσδιορίζεται σε 9.000 €/εκτάριο για την εγκατάσταση της φυτείας και 1.000 
€/εκτάριο και για καθένα από τα τρία πρώτα χρόνια για την περιποίηση της φυτείας. 

Η εφαρµογή του Μέτρου συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα, µε τη ∆ασική Στρατηγική 
της Κοινότητας και µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας των δασών. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός ατόµων που θα ενταχθούν  60 
• Έκταση µη γεωργικής γης που θα αναδασωθεί (εκτάρια)  60 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση επιτυχώς αναδασωθείσα (εκτάρια)  10 

∆είκτες επιπτώσεων25: (2), (3), (4), σε εκτάρια  10, 30, 10 
 

 

                                                 
24  (i) το Νόµο περί "Εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα έργα" 140(I)/2005 (Οδηγία 

85/337/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/EC), (ii) τους Νόµους περί "Παραγωγής και 
Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού" του 1991 έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC), (iii) το Νόµο 
περί "Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά 
και τα Φυτικά Προϊόντα" και τους σχετικούς Κανονισµούς, 147(I) του 2003 (Οδηγία 2000/29/EC), (iv) 
το Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" 13(1)/2004 (Οδηγία 2000/60/EC), (v) το Νόµο 
περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας ζωής" 153(I)/2003  (Οδηγία 92/43/EC) και 
τον Νόµο περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων" 152(I)/2003 (Οδηγία 
79/409/EC). 

25  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 
προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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Μέτρο 224: Ενισχύσεις Natura 2000 (Άρθρα 36 (b) (iv) και 46 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και 
Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.4) 

Μέτρο 225: ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  (Άρθρα 36 (b) (v) και 47 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.5) 

Μέτρο 227: Μη παραγωγικές επενδύσεις  (Άρθρα 36 (b) (vii) και 49 του Καν (ΕΕ) 
1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.7) 

Τα προαναφερόµενα τρία Μέτρα, στα πλαίσια του ΠΑΑ της Κύπρου, συνιστούν το ενιαίο Μέτρο 
2.6 «∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών», το οποίον 
περιλαµβάνει τρία καθεστώτα, ένα για κάθε Μέτρο. Το κόστος εφαρµογής των Μέτρων αυτών, 
προσδιορίζεται ενιαία στον χρηµατο-οικονοµικό πίνακα. 

Καθεστώς 1 (Μέτρο 224):Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) τα 
δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις αποτελούν περίπου το 90% των χερσαίων οικοσυστηµάτων 
του δικτύου Φύση 2000, (ii) ο ρόλος τους για την επιτυχή εφαρµογή της Οδηγίας 79/409/EEC του 
Συµβουλίου, για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/EEC, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, 
γι’ αυτό και πρέπει να παρέχεται ειδική στήριξη στους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, για να 
αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών, µε στόχο 
την αποτελεσµατική διαχείριση των περιοχών του δικτύου Φύση 2000. Βασικός στόχος του 
καθεστώτος είναι η διασφάλιση της εφαρµογής των Οδηγιών 92/43/EEC και 79/409/EEC, µέσω 
ειδικής στήριξης στους ιδιώτες δασοκαλλιεργητές.  

Με το καθεστώς αυτό παρέχεται οικονοµική ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήµονες ως 
αντιστάθµισµα της απώλειας εισοδήµατος ή του κόστους εξαιτίας περιορισµών που θα 
επιβάλλονται στην χρήση των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων, στα πλαίσια προτάσεων 
διαχειριστικών σχεδίων ή άλλων οδηγιών των αρµοδίων Κρατικών Αρχών που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των διαχειριστικών στόχων των περιοχών του δικτύου Φύση 2000.  

Στο καθεστώς προβλέπεται να ενταχθούν περιοχές κηρυγµένες ως  «Natura 2000» (Οδηγίες 79/409 
ΕΟΚ και 92/43 ΕΟΚ), που καταχωρούνται στην περιγραφή του καθεστώτος, µε βάση τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αξιολογούµενα µε κριτήρια που αναµένεται να 
προσδιοριστούν. 

∆ικαιούχοι θα είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι Ενώσεις τους 
(συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών Αρχών). 
Στην περιγραφή του Καθεστώτος τεκµηριώνεται ο υπολογισµός του πρόσθετου κόστους και της 
απώλειας εισοδήµατος που προσδιορίζουν οι αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις και προσδιορίζεται το 
ποσόν της παρεχόµενης ενίσχυσης σε 45 €/εκτάριο/έτος για συστάδες µε συγκόµωση 10-40% και 
109€/εκτάριο και έτος για συστάδες µε συγκόµωση  40-70%. 

Η εφαρµογή του Μέτρου συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα, µε τη δασική Στρατηγική 
της Κοινότητας και µε το Σχέδιο πυροπροστασίας των ∆ασών. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  



                                                   

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος                    -55-                        ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δασικών εκµεταλλεύσεων που εντάσσονται στο καθεστώς 125 
• Έκταση δασών που εντάσσεται στο καθεστώς(εκτάρια)  400 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  

• Έκταση δασών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  400 

∆είκτες επιπτώσεων26: (4), (5), (6) 
 
Καθεστώς 2 (Μέτρο 225):Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) σε 
µερικές περιοχές της Κύπρου, ο προστατευτικός και οικολογικός ρόλος ορισµένων οικοτόπων 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, ειδικά σ’ ότι αφορά την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, την 
προστασία των υδάτινων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας, (ii) η εισαγωγή 
δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για εθελοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις και που θα αναληφθούν από ιδιώτες δασοκτήµονες, θα βοηθήσει στη 
διατήρηση των οικοτόπων αυτών και θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο τον προστατευτικό και 
οικολογικό τους ρόλο. 

Οι στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η ενίσχυση του οικολογικού και προστατευτικού ρόλου των 
δασών σε περιοχές εκτός του δικτύου «Φύση 2000», η διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη και βελτίωση των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστηµάτων και η 
ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των δασών (προστασία από διάβρωση και ποιοτική και 
ποσοτική βελτίωση των υδάτων).  

Στο καθεστώς αυτό θα ενταχθούν περιοχές µε βάση τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν, αξιολογούµενα µε κριτήρια που αναµένεται να καθοριστούν. ∆ικαιούχοι θα είναι 
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι Ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των 
Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών Αρχών) και οι Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους.  

Στην περιγραφή του Μέτρου τεκµηριώνονται 5/ετείς δεσµεύσεις, µε βάση τα αναµενόµενα 
περιβαλλοντικά οφέλη, ανάγκες και προτεραιότητες, περιγράφεται η µεθοδολογία υπολογισµού 
του πρόσθετου κόστους και της απώλειας εισοδήµατος λόγω των αναλαµβανοµένων δεσµεύσεων 
και προσδιορίζεται το ποσόν της ενίσχυσης σε 45 €/εκτάριο/έτος,  για συστάδες µε συγκόµωση  
10-40% και 109 €/εκτάριο / έτος, για συστάδες µε συγκόµωση 40-70%. 

Η εφαρµογή του Μέτρου συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα, µε τη ∆ασική Στρατηγική 
της Κοινότητας και µε το Σχέδιο πυροπροστασίας των δασών. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός ενισχυοµένων  δασικών εκµεταλλεύσεων  300 
• Έκταση δασών που εντάσσεται (εκτάρια)   700 
                                                 
26  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Έκταση δασών υπό επιτυχή διαχείριση (εκτάρια)  600 

∆είκτες επιπτώσεων27: (2), σε εκτάρια  100 

Καθεστώς 3 (Μέτρο 227):Η λογική του καθεστώτος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) η 
ανάγκη των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων για αναψυχή στα δάση, µε σκοπό να 
προστατεύσουν και συντηρήσουν την υγεία τους, ολοένα και αυξάνεται, λόγω της αυξηµένης 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής στις πόλεις,  (ii) η ανάπτυξη των δασών και η 
κατάλληλη οργάνωση τους ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα βελτιωµένης δασικής αναψυχής 
προβάλλει και από την απαίτηση να προστατευτεί το ίδιο το δάσος από κάθε ζηµιά που µπορεί να 
προκύψει από την ανοργάνωτη περιπλάνηση σ’ αυτό των περιηγητών. 

Οι στοχεύσεις του καθεστώτος είναι: η αύξηση της δυναµικότητας των εκδροµικών και 
κατασκηνωτικών χώρων, η ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
εκδροµικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, η βελτίωση της προσφερόµενης δασικής και 
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, η βελτίωση και επέκταση του δικτύου µονοπατιών 
µελέτης της φύσης και η αύξηση του αριθµού θέσεων θέας.  

Στο καθεστώς εντάσσονται δράσεις που αφορούν: (i) στη δηµιουργία νέων και αναβάθµιση 
υφισταµένων εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων, (ii) στη δηµιουργία Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης, (iii) στη δηµιουργία ενός Μουσείου ∆ασικού 
Περιεχοµένου (παλαιές κατασκευές ξύλου, δασικά µηχανήµατα, εργαλεία, κλπ.) (iv), στην 
δηµιουργία νέων και αναβάθµιση υφισταµένων µονοπατιών µελέτης της φύσης, (v) στην ανάδειξη 
θέσεων θέας και (vi) στην ανάδειξη στοιχείων της δασικής κληρονοµιάς (ανάπλαση χώρων 
παραδοσιακών καµινιών συλλογής πίσσας, νερόµυλων, γεφυριών, κλπ.). Είναι προφανές ότι στις 
δράσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται επενδύσεις που αφορούν δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του 
Μέτρου 225. 

Στην περιγραφή του καθεστώτος δίδονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι ορισµοί του αντικειµένου 
των δράσεων, οι δικαιούχοι και οι επιλέξιµες δαπάνες.  

Το καθεστώς συνδέεται άµεσα µε τη δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος που αφορά στην 
προστασία του οικοσυστήµατος, της χλωρίδας, της πανίδας και της δασικής κληρονοµιάς και 
συµβάλλει στην υλοποίησή του και µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας.  

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δασοκτηµόνων που εντάσσονται  30 
∆είκτες επιπτώσεων27: (4), (5), (6) 

 

 

                                                 
27  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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Μέτρο 226: Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων περιοχών 
(Άρθρα 36 (b) (vi) και 48 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρα 30 και 33Καν 
(ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.2.6) 

Η λογική του Μέτρου ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών 
στην Κύπρο, λόγω των κλιµατικών συνθηκών, των χαρακτηριστικών της βλάστησης, της 
τοπογραφίας και της παρουσίας των αιτίων πρόκλησης πυρκαγιών, είναι ψηλός και µόνιµος,  
(ii) ολόκληρη η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως Χώρα ψηλού κινδύνου έναρξης και διάδοσης δασικών 
πυρκαγιών και, ως εκ τούτου, κατά την άσκηση της διαχείρισης ενός δάσους η προστασία του από 
τις πυρκαγιές αποτελεί το πρώτιστο µέληµα, (iii)  η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές είναι 
απαραίτητη για να διαφυλαχθούν τα έµµεσα και άµεσα οφέλη που προσφέρουν και τα οποία, εκτός 
των άλλων, κρίνονται ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι τα δάση συµβάλλουν στην διαφύλαξη και στην ανάπτυξη της γεωργίας και της 
υπαίθρου, των οποίων οι συνθήκες ύπαρξης µπορεί να εξαρτώνται, σε µεγάλο βαθµό, από την 
παρουσία και την καλή κατάσταση των γύρω δασών.  

Οι βασικές στοχεύσεις του Μέτρου είναι: η µείωση του αριθµού των πυρκαγιών, η µείωση της 
ετήσιας καµένης έκτασης, η µείωση της µέσης καµένης έκτασης ανά πυρκαγιά, η µείωση του 
χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών, η µείωση του χρόνου µεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας 
µιας πυρκαγιάς, η µείωση του µέσου χρόνου επέµβασης, η αναδάσωση των καµένων περιοχών.  

Το Μέτρο περιλαµβάνει δύο ∆ράσεις: την πρόληψη πυρκαγιών και την αναδάσωση καµένων 
περιοχών. Στα πλαίσια της πρώτης δράσης προβλέπονται επιλέξιµες ενέργειες που αφορούν: 
(i) στην κατασκευή/εγκατάσταση υποδοµών πυροπροστασίας, (ii) στην συντήρηση αντιπυρικών 
λωρίδων και (iii), στην ανάπτυξη και βελτίωση σταθερών µέσων παρακολούθησης πυρκαγιών και 
εξοπλισµού επικοινωνίας. Στα πλαίσια της δεύτερης δράσης προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων 
για αναδάσωση των καµένων περιοχών υπό τους όρους και προϋποθέσεις  του Μέτρου 223  , που 
αφορά στη «∆άσωση µη γεωργικής γης». 

Το Μέτρο συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα , τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας και 
µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας των ∆ασών. 

Στην περιγραφή του Μέτρου δεν περιλαµβάνονται οι πίνακες 1, 2 και 3, που αφορούν, αντίστοιχα: 
στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης δικαιούχων στο Μέτρο, στο ανώτατο όριο ενίσχυσης 
κατά έργο και στις περιπτώσεις των έργων που δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου 
ή άλλων λογιστικών εγγράφων (ενίσχυση θα καταβάλλεται µε βάση την τυπική δαπάνη). 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δράσεων πρόληψης/αποκατάστασης  500 
• Έκταση που ενισχύεται (εκτάρια): για πρόληψη  13.000 
                                                               καµµένη  1.000 
∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Εκτάσεις υπό επιτυχή διαχείριση  13.000 
∆είκτες επιπτώσεων28: (2), σε εκτάρια  1.000 

                                                 
28  Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2, όπως 

προσδιορίζονται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας Έκθεσης. 
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4.4.4. Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας  3 

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε µικρής κλίµακας υποδοµές  
(Άρθρο 55 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, 
σηµείο 5.3.3.1.3) 

Το Μέτρο στοχεύει στη  στήριξη και ενθάρρυνση των ∆ηµόσιων επενδύσεων στον Τοµέα του 
Τουρισµού   στην Ύπαιθρο µέσω της υλοποίησης έργων υποδοµής  και δράσεων µε επίκεντρο τον 
Αγροτουρισµό, µε την ανάδειξη των αξιόλογων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου και τη  δηµιουργία τουριστικής υποδοµής στις κοινότητες της 
υπαίθρου. 

Επιλέξιµες δράσεις του Μέτρου είναι: (i) δηµιουργία µικρής κλίµακας υποδοµών, όπως είναι η 
δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης των περιηγητών, µε την συντήρηση, αποκατάσταση, επίπλωση 
και εξοπλισµό παραδοσιακών/διατηρητέων οικοδοµών, (ii) υποδοµές αναψυχής όπως είναι: 
ποδηλατικές διαδροµές, θεµατικές διαδροµές και άλλες ειδικές υποδοµές που δεν παράγουν έσοδα 
(Μουσείο φυσικής ιστορίας, λαϊκής παράδοσης κ.α.). 

∆ικαίωµα ένταξης στο Μέτρο έχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω των Επαρχιακών 
∆ιοικήσεων και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης 
θα προσδιορίζεται µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Μέτρου και θα συναρτάται µε το ισχύον ποσοστό 
συµµετοχής των τελικών δικαιούχων στο κόστος της επένδυσης. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός νέων τουριστικών υποδοµών που θα ενισχυθούν 10 
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ €)  7,1 

∆είκτης αποτελεσµάτων  
• Αύξηση αριθµού επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές  200.000 
 
Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την Οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό (Άρθρο 

56 του Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Μέτρο 322: Ανακαίνιση και αναβάθµιση χωριών  (Άρθρο 57 του Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Μέτρο 323: Μελέτες και επενδύσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αναβάθµιση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των χαρακτηριστικών των χωριών και 
του τοπίου της υπαίθρου (Άρθρο 57 του Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Τα προαναφερόµενα Μέτρα, σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Καν (ΕΕ) 1698/2005, αφορούν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και οι δράσεις που περιλαµβάνουν είναι 
ισχυρά αλληλοεξαρτώµενες. Με την έννοια αυτή η πρόθεση του Τµήµατος Γεωργίας να τα 
ενοποιήσει σε ένα ενιαίο Μέτρο του ΠΑΑ, το Μέτρο 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού τοπίου» είναι σκόπιµη και, το 
κόστος εφαρµογής του Μέτρου αυτού, προσδιορίζεται ενιαίο στον χρηµατοοικονοµικό πίνακα. Η 
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λογική των τριών Μέτρων ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι: (i) η αναβάθµιση της ποιότητας της 
ζωής στις κοινότητες της υπαίθρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του τοπικού 
πληθυσµού και ειδικά των νέων, (ii) η τάση πληθυσµιακής αποδυνάµωσης, που σηµειώνεται τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη πολλών κοινοτήτων και στην 
υποβάθµιση της δηµόσιας υποδοµής, (iii) στην ορεινή περιοχή ιδιαίτερα, πολύ λίγες κοινότητες 
διαθέτουν πλέον ένα δοµηµένο περιβάλλον, το οποίο να είναι ελκυστικό και λειτουργικό – 
σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα ζωής - για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, (iv) η 
προστασία και η αναβάθµιση του περιβάλλοντος είναι επιτακτικής ανάγκης για την αύξηση της 
ελκυστικότητας των χωριών, (v) οι αγροτικές περιοχές έχουν σηµαντικά - σε αριθµό και αξία - 
ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία, τα οποία αποτελούν πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη βιώσιµων 
τουριστικών επιχειρήσεων. 

Βασικές υπηρεσίες για την Οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό (Μέτρο 321): Το Μέτρο, 
στοχεύει στην δηµιουργία βασικών υπηρεσιών, που αφορούν ένα χωριό ή οµάδα χωριών και τη 
συναφή µικρής κλίµακας υποδοµή. Επιλέξιµες ∆ράσεις είναι: (i) η δηµιουργία/επέκταση/βελτίωση 
των κοινοτικών υπηρεσιών (π.χ. πολυδύναµα και πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων, κέντρα νεότητας, βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, βρεφοκοµικοί σταθµοί και (ii), η 
δηµιουργία /επέκταση /βελτίωση της υποδοµής για στέγαση υπηρεσιών απασχόλησης. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μέτρο έχουν οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω των Επαρχιακών 
∆ιοικήσεων και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης 
θα προσδιορίζεται µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Μέτρου και θα συναρτάται µε το ισχύον ποσοστό 
συµµετοχής των τελικών δικαιούχων στο κόστος της επένδυσης. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δράσεων που θα ενταχθούν  15 
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ €)  9,5 

∆είκτης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων: 
• Πληθυσµός που θα ωφεληθεί (άτοµα)  230.000 

Αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου (Μέτρο 322): Το Μέτρο στοχεύει: (i) στη βελτίωση 
του δοµηµένου περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της υπαίθρου ώστε να διαµορφωθούν σε πιο 
ελκυστικά µέρη για διαβίωση και προσέλκυση οικονοµικών δραστηριοτήτων και (ii), στην 
προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργία/ αναβάθµιση 
της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής σε ολόκληρη τη Κύπρο και στην αναζωογόνηση του 
κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου και τη διατήρηση του 
πληθυσµού της. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μέτρο έχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω 
των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Επιλέξιµες δράσεις είναι: η κατάρτιση Σχεδίων Προστασίας και ∆ιαχείρισης και η παροχή 
κινήτρων για προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων. Στις δράσεις αυτές 
περιλαµβάνονται: (i) η ετοιµασία και εφαρµογή των αναπτυξιακών σχεδίων στις Κοινότητες, 
µελέτες που συνδέονται µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής 
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κληρονοµιάς όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χωριών και το τοπίο της υπαίθρου, (ii) τα 
Ρυθµιστικά Σχέδια που είναι Σχέδια Ανάπτυξης Πυρήνα Κοινοτήτων της Υπαίθρου και της 
ευρύτερης περιοχής τους, που έχουν ως αποτέλεσµα την αναγνώριση/εξεύρεση έργων µε σκοπό 
την ανάπλαση δηµοσίων χώρων, καθώς και την αισθητική αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων 
που τους περιβάλλουν, έργα Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης, ∆ηµιουργίας Εργαστηρίων 
Παραδοσιακών Προϊόντων, Ξενώνων (Αγροτουρισµός), Χώρων Εκπαίδευσης, Πολιτιστικής και 
∆ιοικητικής Υποδοµής και (iii),  η ανάπλαση / προστασία δηµόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, 
πεζοδρόµια, χώροι πρασίνου/ πάρκα, εξοπλισµός ανοικτού χώρου κλπ.), συµπεριλαµβανοµένων 
και των κτιρίων π.χ. το Ιστορικό Κέντρο των Κοινοτήτων, για ανάδειξη των πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών των κοινοτήτων καθώς και δρόµοι που ενώνουν δήµους / ή και κοινότητες στις 
οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν έργα. 

Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης θα προσδιορίζεται µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Μέτρου και 
θα συναρτάται µε το ισχύον ποσοστό συµµετοχής των τελικών δικαιούχων στο κόστος της 
επένδυσης. 

Οι δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός οικισµών/χωριών που θα ενισχυθούν  12 
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν  (εκατοµµ €)  18,5 

∆είκτης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων:  

• Πληθυσµός που θα ωφεληθεί (άτοµα)  230.000 
 
∆ιατήρηση  και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς (Μέτρο 323): Το Μέτρο στοχεύει 
στην υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και ανάδειξη 
παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος, µε στόχο την διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και φυσικού πλούτου. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μέτρο έχουν οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης µέσω των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και του Τµήµατος Πολεοδοµίας 
και Οικήσεως. 

Επιλέξιµες δράσεις είναι: η υλοποίηση έργων που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη 
παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος που σχετίζονται µε 
γεωργικές δραστηριότητες παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν θα υπάρχει παραγωγική 
δραστηριότητα. Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης θα προσδιορίζεται µε τον Οδηγό Εφαρµογής 
του Μέτρου και θα συναρτάται µε το ισχύον ποσοστό συµµετοχής των τελικών δικαιούχων στο 
κόστος της επένδυσης. 

∆είκτες εκροών:  
• Αριθµός δράσεων  10 
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ €)  3,0 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Πληθυσµός που θα ωφεληθεί (άτοµα)  230.000 
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Μέτρο 341: Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης (Άρθρα 52 και 59 του Καν (ΕΕ) 1698/2005 και Άρθρο 36 του 
Καν (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.9.4) 

Στόχος του Μέτρου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων από εταιρικά σχήµατα δηµόσιου – ιδιωτικού 
τοµέα µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Απώτερος 
στόχος είναι τα εταιρικά αυτά σχήµατα να µετεξελιχτούν σε Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και να 
χρηµατοδοτηθούν σε µελλοντικό στάδιο µέσα από τον Άξονα LEADER. ∆ικαιούχος του Μέτρου 
είναι το Τµήµα Γεωργίας. 

Επιλέξιµες δράσεις είναι: (i) µελέτες της συγκεκριµένης περιοχής, (ii) µέτρα για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, (iii) κατάρτιση 
προσωπικού που συµµετέχει στην προπαρασκευή και την εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης, (iv) διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο, (v)  
εφαρµογή, από εταιρικά σχήµατα δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, εκτός των Οµάδων Τοπικής ∆ράσεις 
που εγκρίνονται µέσα από τον Άξονα LEADER, της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης που 
περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα µέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 52 (α), (β) και (γ) του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1698/2005. 

4.4.5. Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Leader) 

Μέτρο 41 (411, 412, 413) Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικών Ανάπτυξης   (Άρθρα 61, 62, 
63, 64 και 65του  Καν (ΕΕ) 1698/2005, Άρθρο 37 του Καν (ΕΕ) 1974/2006) 

Στόχευση του σύνθετου αυτού Μέτρου είναι η διαµόρφωση και εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης µε σκοπό την επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις Άξονες 
προτεραιότητας του ΠΑΑ 2007-2013, µε τελικούς δικαιούχους τις αναγνωρισµένες-εγκεκριµένες 
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

Στην περιγραφή του Μέτρου προσδιορίζονται µε πληρότητα και σαφήνεια τα κριτήρια και ο 
τρόπος επιλογής των ΟΤ∆ ώστε να καλύπτονται πλήρως οι διατάξεις των Άρθρων 61 και 62 του 
προαναφερόµενου Κανονισµού. Με πληρότητα, επίσης, προσδιορίζονται τα κριτήρια και η 
διαδικασία Αξιολόγησης της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι υποψήφιες 
ΟΤ∆. Αναµένεται η δηµιουργία έξι ΟΤ∆, ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισµός και η εφαρµογή 
του Μέτρου εστιάζεται στις αγροτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις ορεινές και ηµιορεινές. 

Επιλέξιµες δράσεις των Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης είναι: (i) αυτές που εµπίπτουν στα 
ενεργοποιούµενα Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013, (ii) αυτές 
που δεν εµπίπτουν στα ενεργοποιούµενα Μέτρα αλλά συµβάλλουν στην προσέγγιση των στόχων 
ενός ή περισσοτέρων αξόνων Προτεραιότητας. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αποδίδεται ιδιαίτερη 
σηµασία και προτεραιότητα σε δράσεις που εξυπηρετούν την τοπική οικονοµία και κοινωνία, τους 
στόχους των τριών Αξόνων Προτεραιότητας, τις βασικές Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για 
την Αγροτική Ανάπτυξη και τις άλλες οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι οι δράσεις που 
δίνουν έµφαση: στην αντιµετώπιση των φαινοµένων οικονοµικής υστέρησης των αγροτικών 
περιοχών, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προστασία και αναβάθµιση 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στον περιορισµό της αστυφιλίας, στην δηµιουργία 
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νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας 
για τα τοπικά προϊόντα και στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.   

∆είκτες εκροών:  
• Οµάδες Τοπικής ∆ράσης που θα δραστηριοποιηθούν  6 
• Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν (εκατοµµ. ε)  10,5729 

∆είκτης αποτελεσµάτων:  
• Αριθµός έργων που θα χρηµατοδοτηθούν  30 
• Έκταση που καλύπτουν οι ΟΤ∆ (km2)  85.000 
• Πληθυσµός των περιοχών που καλύπτουν οι ΟΤ∆  130.000 
 
Μέτρο 421 ∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία   (Άρθρα 61, 62, 63,  64 και 65 του  

Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Στόχευση του Μέτρου είναι η εφαρµογή έργων συνεργασίας, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων 
ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες και την προώθηση της συνεργασίας και της 
καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆. Οι ΟΤ∆ καλούνται να παίξουν ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας τους 
ανθρώπους µε νέες ιδέες και προσεγγίσεις, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα και διευκολύνοντας τη διάδοση γνώσεων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
και καινοτοµίας που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη. 

Στις δράσεις συνεργασίας προβλέπεται ότι θα συµµετέχουν τουλάχιστον µία ΟΤ∆, η οποία θα έχει 
εγκριθεί µέσα από τον άξονα LEADER και η οποία θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των έργων 
συνεργασίας. 

∆είκτης εκροών: 
• Αριθµός έργων συνεργασίας  3 
• Ύψος επένδυσης (εκατοµµ. €)  0,326 
 

Μέτρο 431 Λειτουργικά έξοδα, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή    
(Άρθρα 59, 61, 62, 63, 64, 65 του Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Το Μέτρο αφορά στην παροχή ενισχύσεων για τη λειτουργία των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 
(ΟΤ∆), την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση στην περιοχή, µε στόχο την υλοποίηση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των ΟΤ∆, µε την εφαρµογή της προσέγγισης «εκ των κάτω προς 
τα άνω» . 

Οι ΟΤ∆, σύµφωνα µε το Άρθρο 63(c) του προαναφερόµενου κανονισµού, µπορούν να εντάξουν 
δράσεις «για τη λειτουργία τους, την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση στην περιοχή κατά τα 
αναφερόµενα στο Άρθρο 59».Στα πλαίσια αυτής της πρόνοιας, στο Μέτρο 431 εντάσσονται ως 
επιλέξιµες δράσεις: (i) η εκπόνηση µελετών της περιοχής της ΟΤ∆, (ii) η παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, (iii) η κατάρτιση προσωπικού που 
                                                 
29  4,90 αφορούν σε δράσεις του Άξονα 1. 
 5,17 αφορούν σε δράσεις του Άξονα 3. 
 0,50 αφορούν σε δράσεις του Άξονα 2. 
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συµµετέχει στην προετοιµασία και την εφαρµογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και η 
διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και (iv), η διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και η 
κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο. 

Τα έξοδα λειτουργίας της ΟΤ∆ προσδιορίζεται ότι θα είναι µέχρις 20% του κόστους των δράσεων 
που θα επιτελέσει µέσα από το ΠΑΑ 2007-2013. Ο προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 1,46 
εκατοµµ. ε 
 
4.4.6. Τεχνική Υποστήριξη (Άρθρο 66 του Καν (ΕΕ) 1698/2005) 

Σύµφωνα µε το προαναφερόµενο Άρθρο προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών για την ετοιµασία, 
την εφαρµογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΠΑΑ και ορισµένες 
αναγκαίες δαπάνες της Αρχής ∆ιαχείρισής του. 

Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν: (i) στη «δηµοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράµµατος, 
 (ii) στη µέγιστη δυνατή «ενηµέρωση» των δικαιούχων για ένταξη στα µέτρα του Προγράµµατος 
και του κοινού γενικότερα, (iii) στην εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών 
συστηµάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, (iv) σε βελτιώσεις στις απαιτούµενες 
εργασίες για την αξιολόγηση (δηµιουργία base line, ανταλλαγή πληροφόρησης  και εµπειριών),  
(v) στην υποβοήθηση εφαρµογής µέτρων και δράσεων, µε πραγµατογνωµοσύνες και µελέτες,  
(vi) στην διεξαγωγή των απαραίτητων Αξιολογήσεων του ΠΑΑ, (vii) σε οποιεσδήποτε άλλες 
δράσεις που δεν αφορούν διοικητικές δαπάνες και έχουν στόχο την ορθολογικότερη, 
αποδοτικότερη, αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του ΠΑΑ άλλα και ευρύτερα της αγροτικής 
ανάπτυξης και (viii) στις υποδοµές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του 
Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου 

∆ικαιούχος του Μέτρου είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2007-2013 και το κόστος 
εφαρµογής του προσδιορίζεται σε 5,82 εκατοµµ. € και καλύπτει ποσοστό 1,79% των διαθέσιµων 
οικονοµικών πόρων του ΠΑΑ. 

4.5. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

4.5.1. Εσωτερική συνοχή µεταξύ Μέτρων 

H εσωτερική συνοχή των Μέτρων ελέγχεται και αξιολογείται µε την εύρεση της εσωτερικής 
συνέργιας (θετικής ή αρνητικής) η οποία υπάρχει µεταξύ των Μέτρων (Μήτρα Μέτρων / Μέτρων) 
βάσει του υπολογισµού των συντελεστών θετικών και αρνητικών συνεργιών. Η κλίµακα που 
χρησιµοποιείται για την εύρεση της συνέργιας είναι η ακόλουθη:  

• 2, για ιδιαιτέρως υψηλό βαθµό συνέργιας 

• 1, για σχετικά χαµηλό βαθµό συνέργιας 

• 0, για µη ύπαρξη συνέργιας 

• -1, για σχετικά χαµηλό βαθµό αρνητικής συνέργιας 

• -2, για υψηλό βαθµό αρνητικής συνέργιας 

∆εδοµένου ότι δεν εντοπίστηκαν µέτρα που να επιδρούν αρνητικά το ένα στο άλλο, στις  Μήτρες 
των Πινάκων 3,  δεν εµφανίζονται αρνητικοί βαθµοί. Στη Μήτρα συνέργιας οι στήλες σηµαίνουν:  
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• Σ+, άθροισµα θετικών βαθµών 

• Σ-, άθροισµα αρνητικών βαθµών 

• Α+, αριθµός θετικών κελιών 

• Α-, αριθµός αρνητικών κελιών  

• Συνθετικός συντελεστής θετικής συνέργιας, Σσ+= Σ+ / 2* (Α+) 

Από τα στοιχεία της Μήτρας θετικών /αρνητικών συνεργιών  διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Ο Μέσος Όρος των Συντελεστών Συνέργιας (Σσ+) των Μέτρων είναι 0,74 δηλαδή ιδιαίτερα 
ικανοποιητικός βάσει της βιβλιογραφίας και βάσει της εµπειρίας αξιολόγησης άλλων 
Κοινοτικών Προγραµµάτων 

• Χαµηλό Βαθµό Συνέργιας δεν παρουσιάζει κανένα Μέτρο 

• Οι συντελεστές των περισσοτέρων µέτρων κυµαίνονται γύρω από τον µέσο όρο και 
παρουσιάζουν θετική συνέργια µε µεγάλο αριθµό άλλων µέτρων, διαπίστωση ιδιαίτερα 
σηµαντική για τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος. 

4.5.2. Εσωτερική συνοχή µεταξύ των Μέτρων και µειονεκτηµάτων (αδυναµιών, απειλών) 
και των πλεονεκτηµάτων (ευκαιριών/δυνατοτήτων) της γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών  

Με βάση τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της 
Κύπρου, όπως αναδεικνύονται από την ανάλυση της υφισταµένης κατάστασης και καταχωρούνται 
στον Πίνακα 4,ελέγχεται, στις Μήτρες των Πινάκων 5.1 και 5.2, η σχέση µεταξύ Μέτρων και ενός 
εκάστου των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων που καταχωρούνται στον Πίνακα 4. 

Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών συνάγεται ότι πλήθος Μέτρων υποστηρίζει την άµβλυνση 
ενός εκάστου των µειονεκτηµάτων (αδυναµιών και απειλών) και συµβάλλει στην πληρέστερη 
αξιοποίηση ενός εκάστου των πλεονεκτηµάτων (δυνατοτήτων και ευκαιριών). Ειδικότερα, από την 
ανάλυση των µητρών συσχέτισης πλεονεκτηµάτων/µειονεκτηµάτων και µέτρων προκύπτουν τα 
ακόλουθα συµπεράσµατα:  

(1) Τα 10 από τα 32 µέτρα που ενεργοποιούνται στο ΠΑΑ αξιοποιούν πλήρως όλες τις 
καταγραφόµενες δυνάµεις, ενώ και τα υπόλοιπα µέτρα συµβάλλουν από µικρότερο έως 
µεγαλύτερο βαθµό στην εκπλήρωση του στόχου αυτού. Συγκρίνοντας τις επιπτώσεις 
εφαρµογής των µέτρων στις δυνάµεις που έχουν καταγραφεί, διαπιστώνεται ότι  «η ποικιλία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» αξιοποιείται σε µεγάλο βαθµό από τα Μέτρα 
του ΠΑΑ και συγκεκριµένα από 26, ενώ, αντίστοιχα, 24 Μέτρα αξιοποιούν τις 
«προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων». 

(2) Τα Μέτρα του ΠΑΑ αξιοποιούν, σε µεγάλο βαθµό, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, µε το 
Μέτρο 431 που αφορά στην «∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία». 

(3) Χαρακτηριστική είναι η συµβολή του Μέτρου 111 που αφορά στην «Επαγγελµατική 
κατάρτιση και προαγωγή της γνώσης των αγροτών», στην αντιµετώπιση των αδυναµιών, 
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όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί, καθώς και των Μέτρων 112, 113 και 431, σε µικρότερο 
βαθµό.  

(4) Η αδυναµία «χαµηλή ανταγωνιστικότητα» αντιµετωπίζεται από την πλειοψηφία  των µέτρων 
του ΠΑΑ (24 Μέτρα), ενώ ακολουθεί η «µεγάλη τάση µείωσης των απασχολουµένων στη 
γεωργία», που αµβλύνεται από 20 Μέτρα. 

(5) Τα Μέτρα 132 και 133 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων» 
και «∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων 
για την ποιότητα των τροφίµων», αντιµετωπίζουν τις περισσότερες από τις απειλές που έχουν 
καταγραφεί και, ακολουθούν τα Μέτρα 125 και 214. Συγχρόνως, η απειλή της 
«πληθυσµιακής ερήµωσης ορεινών και µειονεκτικών περιοχών»  αντιµετωπίζεται από 21 
µέτρα του προγράµµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΜΗΤΡΑ ΜΕΤΡΟΥ/ΜΕΤΡΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 112 113 114 121 123 125 131 132 133 142 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 313 321 322 323 341 411 412 413 421 431

111 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 41 27 0,76
112 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 19 0,63
113 2 1 3 2 0,75
114 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 34 20 0,85
121 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 32 19 0,84
123 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 18 11 0,82
125 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 29 19 0,76
131 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 16 0,72
132 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18 10 0,90
133 1 2 2 1 1 1 1 1 10 8 0,63
142 2 1 1 1 1 6 5 0,60

211 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 16 0,59
212 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 15 0,57
213 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 18 16 0,56
214 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 24 15 0,80
221 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 22 16 0,69
222 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 23 15 0,77
223 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 23 16 0,72
224 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14 12 0,58
225 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 20 12 0,83
226 2 2 2 1 1 1 9 6 0,75
227 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 9 0,89

313 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 24 18 0,67
321 2 1 2 2 1 1 1 10 7 0,71
322 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30 20 0,75
323 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 16 11 0,73
341 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 19 13 0,73

411 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 10 0,95
412 1 2 1 1 1 2 1 2 2 13 9 0,72
413 2 1 2 1 1 2 2 11 7 0,79
421 2 1 2 2 2 9 5 0,90
431 2 2 2 2 2 10 5 1,00

409 0,74604Άθροισµα ή Μέσος Όρος
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Υπολογισµός της εσωτερικής συνοχής των ενεργοποιηµένων Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013
Πίνακας 3.0

Σσ+Α+
Άξονας 4

Σ+
Άξονας 1
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111 112 113 114 121 123 125 131 132 133 142 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 313 321 322 323 341 411 412 413 421 431

111 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 41 27 0,76
112 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 19 0,63
113 2 1 3 2 0,75
114 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 34 20 0,85
121 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 32 19 0,84
123 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 18 11 0,82
125 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 29 19 0,76
131 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 16 0,72
132 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18 10 0,90
133 1 2 2 1 1 1 1 1 10 8 0,63
142 2 1 1 1 1 6 5 0,60

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Άξ
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 1

238 156

Άξονας 4 Σ+ Α+ Σσ+

0,76

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3

Άθροισµα ή Μέσος Όρος Άξονα 1

111 112 113 114 121 123 125 131 132 133 142 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 313 321 322 323 341 411 412 413 421 431

211 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 16 0,59
212 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 15 0,57
213 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 18 16 0,56
214 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 24 15 0,80
221 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 22 16 0,69
222 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 23 15 0,77
223 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 23 16 0,72
224 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14 12 0,58
225 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 20 12 0,83
226 2 2 2 1 1 1 9 6 0,75
227 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 9 0,89

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Σσ+Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 4 Σ+ Α+Άξονας 3

0,69
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205 148Άθροισµα ή Μέσος Όρος Άξονα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
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111 112 113 114 121 123 125 131 132 133 142 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 313 321 322 323 341 411 412 413 421 431

313 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 24 18 0,67
321 2 1 2 2 1 1 1 10 7 0,71
322 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30 20 0,75
323 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 16 11 0,73
341 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 19 13 0,73

111 112 113 114 121 123 125 131 132 133 142 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 313 321 322 323 341 411 412 413 421 431

411 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 10 0,95
412 1 2 1 1 1 2 1 2 2 13 9 0,72
413 2 1 2 1 1 2 2 11 7 0,79
421 2 1 2 2 2 9 5 0,90
431 2 2 2 2 2 10 5 1,00

Άξονας 4 Σ+ Α+Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3

Άξονας 4 Σ+
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 4

Άξονας 2 Άξονας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

99 69Άθροισµα ή Μέσος Όρος Άξονα 3

62 36 0,90Άθροισµα ή Μέσος Όρος Άξονα 4

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Α+

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)  

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

∆υνάµεις Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές 
• Ευνοϊκές Κλιµατολογικές 

συνθήκες 
• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα της γεωργίας • ∆υνατότητα αξιοποίησης της 

ογκούµενης ζήτησης για 
βιολογικά προϊόντα 

• Απελευθέρωση των κανόνων 
εµπορίας στην παγκόσµια αγορά 

• Προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη βιολογικών 
προϊόντων 

• Μικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος • Άνοιγµα των αγορών των 
κρατών της Κ-Α Ευρώπης και 
ένταξής τους στην ΕΕ 

• Τάση µείωσης δαπανών για τον 
Αγροτικό τοµέα από την ΕΕ 

• Μεγάλο εύρος προϊόντων 
για την κατοχύρωση τους 
ως Π.Ο.Π. κλπ. 

• Προβληµατική ηλικιακή διάρθρωση • Μεταβολή των διατροφικών 
προτύπων 

• Η µη αναστροφή των τάσεων 
Αστικοποίησης 

• Ευνοϊκές προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη 
συµπληρωµατικής 
απασχόλησης 

• Μεγάλη τάση µείωσης των απασχολουµένων στη γεωργία • Αναβάθµιση βασικών 
µεταφορικών υποδοµών 

• Η πληθυσµιακή ερήµωση ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών 

• Ποικιλία φυσικού και 
πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

• Αποεπένδυση στον αγροτικό τοµέα • ∆ιαφοροποίηση των 
µηχανισµών διάθεσης των 
αγροτικών προϊόντων στην 
ευρεία κατανάλωση 

• Η επέκταση των συµφωνιών της 
ΕΕ στα πλαίσια της 
Ευρωµεσογειακής συνεργασίας 

 • Ανεπαρκής διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής µε 
µεταποίηση 

• Η αειφόρος προσέγγιση για την 
γεωργία από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

• Ένταξη νέων Κ-Μ στην ΕΕ 

 • Υστέρηση στις δοµές εµπορίας και διανοµής των αγροτικών 
προϊόντων 

• Ανάπτυξη νέων µεθόδων 
παραγωγής και προστασίας 
ζωικών και φυτικών κεφαλαίων 

• Επιβάρυνση των φυσικών πόρων 
(έδαφος, νερό) από την 
Υπερεκµετάλλευση 

 • Ανεπάρκεια µηχανισµών ελέγχου και κατοχύρωσης της 
ποιότητας  

• Βελτίωση ποιότητας ζωής 
αγροτικών περιοχών 

• Περιβαλλοντική επιβάρυνση από 
τα κατάλοιπα της γεωργικής 
δραστηριότητας 

 • Προβληµατική οργάνωση συλλογικών φορέων • Ανάπτυξη Κοινωνίας 
Πληροφορίας 

• Επέκταση άλλων χρήσεων γης 
στον αγροτικό χώρο 

 • Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αγροτικού πληθυσµού   
 • Χαµηλή ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας στην παραγωγή   
 • Χαµηλό επίπεδο Τεχνικής Υποστήριξης παραγωγών    
 • Χαµηλές δαπάνες και διάχυση Ε&Τ   
 • Ελλιπής υποστήριξη αγροτικού πολιτιστικού περιβάλλοντος   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
ΜΗΤΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 24

Μικρός και 
πολυτεµαχισµένος 
κλήρος

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11

Προβληµατική ηλικιακή 
διάρθρωση

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 13

Μεγάλη τάση µείωσης 
των απασχολουµένων 
στη γεωργία

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 20

Αποεπένδυση στον 
αγροτικό τοµέα

X X X X X X Χ X X X X X X X Χ X X X 18

Ανεπαρκής διασύνδεση 
πρωτογενούς παραγωγής 
µε µεταποίηση

X X X X X X Χ X X X X X X 13

Υστέρηση στις δοµές 
εµπορίας και διανοµής 
των αγροτικών 
προϊόντων

X X X Χ X X X X 8

Απόσταση από τις 
παραδοσιακές αγορές της 
δυτικής Ευρώπης

X X X X X X X X X X 10

Ανεπάρκεια µηχανισµών 
ελέγχου και 
κατοχύρωσης της 
ποιότητας 

X X X X X X X 7

Προβληµατική οργάνωση 
συλλογικών φορέων X X X X X 5

Κωδικός Μέτρου

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

Μειονεκτήµατα Αριθµός 
Μέτρων
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Xαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο αγροτικού 
πληθυσµού

X X X X 4

Χαµηλή ενσωµάτωση 
νέας τεχνολογίας στην 
παραγωγή

X X X X X X Χ X X X 10

Χαµηλό επίπεδο 
Τεχνικής Υποστήριξης 
παραγωγών 

X X Χ X X 5

Χαµηλές δαπάνες και 
διάχυση Ε&Τ

X X X X X X X X X Χ X X X 13

Ελλιπής υποστήριξη 
αγροτικού πολιτιστικού 
περιβάλλοντος

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 6

Απελευθέρωση των 
κανόνων εµπορίας στην 
παγκόσµια αγορά

X X X X X X Χ X X X X X 12

Τάση µείωσης δαπανών 
για τον Αγροτικό τοµέα 
από την ΕΕ

X X X X X X X X X X X Χ X 12

Η µη αναστροφή των 
τάσεων Αστικοποίησης

X X X X X X X X X X X X Χ 13

Η πληθυσµιακή ερήµωση 
ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών

X X X X X X X X X X X X X X X X Χ X X X X 21

Η επέκταση των 
συµφωνιών της ΕΕ στα 
πλαίσια της 
Ευρωµεσογειακής 
συνεργασίας

X X X X X X X 7

Ένταξη νέων Κ-Μ στην 
ΕΕ

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

ΑΠΕΙΛΕΣ
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Επιβάρυνση των 
φυσικών πόρων (έδαφος, 
νερό) από την 
υπερεκµετάλλευση

X X X X X Χ X X X X X X X X X 15

Περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από τα 
κατάλοιπα της γεωργικής 
δραστηριότητας

X X X Χ X X X 7

Επέκταση άλλων 
χρήσεων γης στον 
αγροτικό χώρο

Χ X X X 4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
ΜΗΤΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 
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41
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1
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Ευνοϊκές Κλιµατολογικές 
συνθήκες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 19

Προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη βιολογικών 
προϊόντων

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 24

Μεγάλο εύρος προϊόντων 
για την κατοχύρωση τους 
ως Π.Ο.Π. κλπ.

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 24

Ευνοϊκές προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη 
συµπληρωµατικής 
απασχόλησης

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 18

Ποικιλία φυσικού και 
πολιτιστικού 
περιβάλλοντος

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 26

∆υνατότητα αξιοποίησης 
της ογκούµενης ζήτησης 
για βιολογικά προϊόντα

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8

Άνοιγµα των αγορών των 
κρατών της Κ-Α 
Ευρώπης και ένταξής 
τους στην ΕΕ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 10

Μεταβολή των 
διατροφικών προτύπων

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 13

∆ΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Πλεονεκτήµατα Αριθµός 
Μέτρων

Κωδικός Μέτρου
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Αναβάθµιση βασικών 
µεταφορικών υποδοµών Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 7

∆ιαφοροποίηση των 
µηχανισµών διάθεσης 
των αγροτικών 
προϊόντων στην ευρεία 
κατανάλωση

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 17

Η αειφόρος προσέγγιση 
για την γεωργία από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 19

Ανάπτυξη νέων µεθόδων 
παραγωγής και 
προστασίας ζωικών και 
φυτικών κεφαλαίων

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11

Βελτίωση ποιότητας 
ζωής αγροτικών 
περιοχών

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8

Ανάπτυξη Κοινωνίας 
Πληροφορίας

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 10
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5. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  
ΠΑΑ 2007-2013 

5.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ30 

Με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΠΑΑ 2007-2013 καταρτίστηκε, για κάθε Άξονα, 
πίνακας των δεικτών εισροών, εκροών και αποτελεσµάτων:  ο Πίνακας 6.1  για τον Άξονα 1, ο 
Πίνακας 6.2 για τον Άξονα 2, ο Πίνακας 6.3 για τον Άξονα 3 και ο Πίνακας 6.4 για τον Άξονα 4. 
Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:  

5.1.1. Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 

Μέσω των Μέτρων που ενεργοποιούνται στον Άξονα 1 διατίθενται 140,52 εκατ. € από τους 
διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους και προσδοκάται η πραγµατοποίηση των ακόλουθων εκροών 
και αποτελεσµάτων:  

(1) Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Μέτρο 111) 6.500 γεωργών, µέσω 300-400 
ηµερησίων εκπαιδεύσεων, µε συνολική εισροή 3.500.000 €, ήτοι 538,46 € κατά γεωργό. 
Προσδοκάται ότι 850 γεωργοί θα έχουν πλήρη επαγγελµατική κατάρτιση και ότι, ως 
αποτέλεσµα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, θα σηµειωθεί καλύτερη 
διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και, εποµένως, ορθολογική χρησιµοποίηση 
εισροών και αύξηση της παραγωγής ώστε η ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου, να 
προσδιορίσει, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα,  πρόσθετη ετήσια GVA της τάξεως των 5 εκατ. 
€, δηλαδή 770 €/γεωργό. 

(2) Εγκατάσταση 500 νέων γεωργών (Μέτρο 112), µε συνολική εισροή 10 εκατ. €, δηλαδή 
20.000 €/γεωργό, οι οποίοι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα πραγµατοποιήσουν επενδύσεις 
της τάξεως των 104,00 εκατ. € (208.000 €/γεωργό). Προσδοκάται ότι, η ολοκλήρωση του 
Μέτρου, θα προσδιορίσει ετήσια GVA 9,00 εκατ. €, δηλαδή 18.000 €/εκµετάλλευση, 
ελαφρώς µεγαλύτερη από τον αντίστοιχο µ.ο. της GVA που υπολογίζεται ότι θα προκύψει 
από την εφαρµογή του Μέτρου 121 (Σχέδια Βελτίωσης), σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
καταχωρούνται στον Πίνακα 7 (15.490 €/εκµετάλλευση). Τα κριτήρια επιλογής, όπως 
περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Μέτρου των δικαιούχων διασφαλίζουν τη βελτίωση 
της ηλικιακής διάρθρωσης και της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας και 
την µακροχρόνια άσκηση του επαγγέλµατος από τους νέους γεωργούς. 

(3) Πρόωρη συνταξιοδότηση 200 ηλικιωµένων αγροτών (Μέτρο 113), µε συνολική εισροή 15 
εκατ. €, δηλαδή 75.000 κατά συνταξιοδοτούµενο, µε αποτέλεσµα την αποδέσµευση 800 
εκταρίων γεωργικής γης, η οποία, από περίπου αργούσα, θα τεθεί υπό καθεστώς καλής 
διαχείρισης από νέους και καταρτισµένους γεωργούς. 

                                                 
30  Στην περιγραφή των Μέτρων καταχωρούνται και ειδικοί δείκτες, για ορισµένα Μέτρα, προκειµένου να 

ικανοποιήσουν κοινοτικές απαιτήσεις για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε την υποστήριξη, µέσω 
των Μέτρων: νέων γεωργών (Μέτρο 113), γυναικών (Μέτρο 114), κλάδων παραγωγής (γεωργία-
κτηνοτροφία) (Μέτρο121), παραγωγή ειδικών προϊόντων (βιολογικά, ΠΟΠ, ΟΕΟΠ) (Μέτρο 132) κ.α. 
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Αριθµ. Γεωργών 
που θα 

εκπαιδευτούν ή 
εγκατασταθούν ή 

συνταξιοδο- 
τηθούν

Γεωργικές 
εκµ/σεις που 
θα υπο-   

στηριχθούν

Αριθµός 
ηµερησίων 

εκπαιδεύσεων

Εκτάρια 
γεωργ. Γης 
που από-   
δεσµεύεται

Αριθµός 
Οµάδων 

παραγωγών 
που θα υπο-   
στηριχθούν

Αριθµός 
∆ράσεων

Αριθµός 
γεωργών µε 

ολοκληρωµένη 
επαγγ. 

εκπαίδευση

Αριθµός γεωργ. 
Εκµ/σεων που 
θα εισάγουν 
καινοτοµίες

Αξία γεωργ. 
Παραγωγής 
κάτω από 
σύστηµα 
ποιότητας 
(εκατ. €)

111 3,50 6.500 375 0,00 850 5,00 9

112 10,00 500 500 104,00 9 9,00 5

113 15,00 200 200 800 0,00 -
114 2,00 200 200 0,00 0,50 9

121 54,97 1.600 109,94 200 18,04 6

121 11,00 15 24,40 15 4,00 7

123 24,00 375 60,00 45 9,84 8

125 1,05 30 0,00 -
131 4,00 0,00
132 4,00 0,00
133 3,00 10 0,00
142 8,00 40 0,00 - 80

Σύνολα 140,52 7.400 6.420 375 800 40 10 298,34 850 260 46,38,
(1) Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταχωρούνται στον πίνακα Β-1
(3) Αφορά στην αξία της γεωργικής παραγωγής των Οµάδων Παραγωγών που ενισχύονται

(5) 104.000.000Χ0,164=18.030.000:2≈9,000.000 (Λαµβάνεται υπόψη µόνον το 1/2 της απόδοσης, διότι µεγάλο µέρος των επενδύσεων αφορά σε δαπάνες εγκατάστασης των νέων γεωργών, οι οποίες δεν είναι άµεσα παραγωγικές.
(6) 109.940.000 Χ 0,164 = 18.030.000
(7) 24.400.000 Χ 0,164 = 4.001.600
(8) 60.000.000 Χ 0,164 = 9.840.000. Λαµβάνεται το ίδιο ποσοστόν απόδοσης αν και πρέπει να αναµένεται υψηλότερο
(9) Εκτίµηση του Προγράµµατος, η οποια θα επαλθευθεί µετά και την ex-post  αξιολόγηση αναλόγων δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2004-2006

      
    

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1

Κωδικός 
Μέτρου

∆είκτης 
Εισροών 

(εκατ. €
Επενδύσεις που 
θα πραγµα-     
τοποιηθούν 

(εκατοµµ. €)1 

∆είκτες Εκροών

Πρόσθετη  
Προστ. Αξία,  

(εκατ. €) 4

3.500

∆είκτες Αποτελεσµάτων

50

(4) Η ετήσια GVA που αναµένεται να προκύψει από την πραγµατοπίηση των επενδύσεων που καταχωρούνται στην τελευταία στήλη των εκροών,   ελλείψει άλλων στοιχείων,   προσεγγίζεται 
      µε βάση   τα στοιχεία του δικτύου FADN,   από τα οποία προκύπτει η ετήσια απόδοση των παγίων κεφαλαίων σε GVA ως ακολούθως  (Πίνακας 7) : 
     - GVA 10.306 €/εκµετάλλευση
     - Αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου 3.769 €/χρόνο. Mε ποσοστό  απόσβεσης 6%,  το συνολικό πάγιο κεφάλαιο υπολογίζεται σε 62.817 €/εκµετάλλευση
     - Ετήσια απόδοση πάγιου κεφαλαίου σε GVA,  µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του προγράµµατος,  οπότε οι επενδύσεις θα έχουν εισέλθει σε στάδιο πλήρους οικονοµικής ωρίµανσης:
      10.306:62.817 = 16,4% 

3

(10) Στον Πίνακα 7 το ίδιο οικονοµικό µέγεθος προσεγγίζεται στο ποσό των 8,294 εκατ. € (15.490-10.306=5.184 €/εκµετάλλευση X 1.600 εκµεταλλεύσεις = 8,24 εκατοµµ. €). Η διαφορά  οφείλεται   στο 
γεγονός ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα εφαρµόσουν Σχέδια Βελτίωσης είναι και οι προοδευτικότερες και διαµορφώνουν στην υφιστάµενη κατάσταση καλύτερα αποτελέσµατα από  εκείνα του µ.ο. που 
λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς του Πίνακα 7. Εξάλλου, οι επενδύσεις  που πραγµατοποιούνται  στα πλαίσια των Μέτρων του Άξονα 1 συνοδεύονται και από παράλληλες ενέργειες που συµβάλλουν 
στην προοδευτικα  µεγαλύτερη απόδοσή τους, (ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού, επαγγ. κατάρτιση, η υποστήριξη για προϊόντα   ποιότητας και για συλλογική δράση κ.α.)
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Επενδύσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν      

(εκατ. €)

211 8,36 8,36 4.980 9.610 9.000 9.610
212 40,68 40,68 11.590 63.651
213 2,80 2,80 2.015 2.015
214 76,20 76,20 15.495 1 38.120 2 33.120 3 6.000 3 6.000 3

221 1,20 1,60 30 30 30
222 0,22 0,29 15 30 30
223 1,19 1,58 60 60 15 15 30
224 0,50 0,50 125 400 400
225 0,50 0,50 300 700 600 100
226 4,50 4,50 - 13.000 13.000 1.000
227 5,00 5,00 30 - - - -

Σύνολα 141,15 142,01 34.640 127.616 101.846 16.115 15.640

5.800 6.000 6.000
      Πατάτας    800 4.500 3.000
     Εσπεριδοειδών  2.600 7.500 4.000
     Αροτραίων καλλιεργειών   700 9.000 9.000
     ∆ιάσωση φυλών ζώων 35
     ∆ιάσωση ποικιλιών αµπέλου           160 120 120
     ∆ιατήρηση φυσική αξίας γεωργ. περιβάλλοντος 4.500 6.000 6000
     Βιοκαλλιέργειες 600 4000 4000
     ∆ιατήρηση φυσικών οικοτόπων 300  ∆ιατηρ. Φυσ. Οικοτόπων 1000  ∆ιατηρ. Φυσ. Οικοτόπων 1000
Σύνολα 15.495 38.120 33.120

54.651

Έκταση υπό  επιτυχή 
διαχείριση, ενισχύοντας 
την βιοποικιλότητα

Προστασία             ποιότητας 
εδάφους   (εκτάρια)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2

Κωδικός 
Μέτρου ∆είκτης Εισροών            (εκατ. €)

∆είκτες Αποτελεσµάτων∆είκτες Εκροών

Αποφυγή εγκατά-  λειψης 
γεωργικής γης    (εκτάρια)

Εκτάσεις που θα ενταχθούν           
(εκτάρια)

Εκµεταλλεύσεις      
που θα υποστηριχθούν

(1)  Καλλιεργητές:  Αµπελώνων  (2)  Αµπελώνες  (3)   Αµπελώνες    
        Πατάτα           Πατάτα   
       Εσπεριδοειδή         Εσπεριδοειδή
      Αροτραίες   καλλιέργειες         Αροτραίες  καλλιέργειες  

      ∆ιατηρ. Ποικιλ. Αµπέλου         Άµπελοι    
     Εκτάσεις υψηλής φυσικής αξ       Εκτάσεις υψηλής φυσικής αξ

      Βιολ. καλλιέργειες           Βιολ. Καλλιέργειες
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Επενδύσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν 

(εκατοµµ. €)

Αριθµός ∆ράσεων ή 
έργων ή χωριών που 

ενισχύονται 

Αύξηση           
αριθµού   

επισκεπτών

Πληθυσµός που θα 
ωφεληθεί

313 5,34 8,01 10  έργα 200.000

321 15 δράσεις -
322 31,06 12 χωριά -
323 10 ∆ράσεις -
341 0,30 0,30 - -

Σύνολο 28,94 39,37 - 200.000 230.000

Επενδύσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν 

(εκατοµµ. €)

Αριθµός ΟΤ∆ που 
θα ενεργοποιηθούν

Αριθµός έργων     
που θα 

πραγµοποιηθούν

Έκταση 
καλυπτόµενη από 
τη δράση του ΟΤ∆ 

(km2)

Πληθυσµός των 
καλυπτοµένων 

περιοχών
411
412 85.000 130.000
413
421 0,33 0,33 3 έργα συνεργασίας
431 1,46 1,46 -

Σύνολο 8,62 12,36 6 33 85.000 130.000

6,83 10,57 30

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ, ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ AΞΟΝΑ 4

Κωδικός Μέτρου ∆είκτης Εισροών 
(εκατοµµ. €

∆είκτες εκροών ∆είκτες αποτελεσµάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ AΞΟΝΑ 3

Κωδικός Μέτρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4

∆είκτες εκροών ∆είκτες αποτελεσµάτων

23,30

∆είκτης Εισροών 
(εκατοµµ. €

230.000
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Τα κριτήρια επιλογής, όπως περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Μέτρου, διασφαλίζουν την αύξηση του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, τη 
βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της γεωργίας και την ηλικιακή ανανέωσή του. 

(4) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 200 αρχηγούς γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Μέτρο 114) µε συνολική εισροή 2 εκατοµµ. €, δηλαδή 10.000 
€/γεωργική εκµ/ση, προκειµένου να βελτιωθεί η διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η πληρέστερη προσαρµογή τους στις ορθές 
γεωργικές πρακτικές, µε προσδοκώµενη πρόσθετη ετήσια GVA, µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα, 
της τάξεως των 500.000 €, δηλαδή 2.500 €/γεωργική εκµετάλλευση. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στο Τεχνικό 
∆ελτίο του Μέτρου, θα συµβάλλει στη βελτίωση των τεχνικών παραγωγής, στη καλύτερη διαχείριση των συστηµάτων ποιότητας, στη βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναµικού και στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

(5) Παροχή επενδυτικών κινήτρων σε 1.600 γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Μέτρο 121) για την εφαρµογή Σχεδίων Βελτίωσης της αποτελεσµατικότητάς 
τους, µε συνολική εισροή 54,97 εκατοµµ. €, δηλαδή 34.360 €/εκµετάλλευση, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν συνολικές επενδύσεις, σε 
επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 109,94 εκατοµµ. €, να εισαχθούν καινοτοµικές πρακτικές από 200 γεωργικές εκµεταλλεύσεις και να 
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις, µετά την ωρίµανση των επενδύσεων και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του αξιολογητή, για πρόσθετη ετήσια GVA 
της τάξεως των 18 εκατοµµ. € (11.250 €/εκµετάλλευση). Η εφαρµογή του Μέτρου, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό ∆ελτίο, συνοδεύεται από την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα που παράγονται, την πληρέστερη οργάνωση της παραγωγής για 
τη βελτίωση της ποιότητας και τη µείωση του κόστους, στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και, εποµένως, στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, µε παράλληλη εφαρµογή αειφορικών πρακτικών.  

(6) Παροχή επενδυτικών κινήτρων σε 15 πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (Μέτρο 121), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη 
διαχείριση των αποβλήτων, µε συνολική εισροή 11 εκατοµµ. €, δηλαδή 733.000 € κατά εκµ/ση και µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν συνολικές 
επενδύσεις 24,40 εκατοµµ. €, να εισαχθούν καινοτοµικές πρακτικές, κυρίως στη διαχείριση των αποβλήτων, µε προσδοκώµενη ετήσια GVA, µε την 
ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του αξιολογητή, 4 εκατοµµ. €. 

(7) Παροχή επενδυτικών κινήτρων σε 375 µονάδες µετασυλλεκτικού χειρισµού και πρώτης µεταποίησης γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 123), µε 
συνολική εισροή 24 εκατοµµ. €, δηλαδή 64.000 €/µονάδα και µε προσδοκώµενο αποτέλεσµα, 45 εξ αυτών να εισάγουν καινοτοµίες σε τεχνικές και 
νέα προϊόντα, να πραγµατοποιηθούν συνολικές επενδύσεις 60 εκατοµµ. €, οι οποίες, µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου και σύµφωνα 
µε τους υπολογισµούς του αξιολογητή, θα προσδιορίσουν πρόσθετη ετήσια GVA της τάξεως των 9,84 εκατοµµ. €. H εφαρµογή του Μέτρου, 
σύµφωνα µε τα όσα καταχωρούνται στο Τεχνικό ∆ελτίο, αναµένεται να συµβάλλει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών µετασυλλεκτικού χειρισµού 
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και πρώτης µεταποίησης των προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας, στην καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και, εποµένως, 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων. 

(8) Παροχή ισχυρών επενδυτικών κινήτρων για την προετοιµασία 30 κτηνοτροφικών πάρκων σε περιοχές του αγροτικού χώρου (Μέτρο 125), µε 
συνολική εισροή 1 εκατοµµ. €, προκειµένου, υπό προϋποθέσεις, να εγκατασταθούν εκεί κτηνοτροφικές µονάδες και να µειωθεί η όχληση που 
προκαλούν στο φυσικό και αστικό περιβάλλον του χώρου όπου σήµερα λειτουργούν. Η εφαρµογή του Μέτρου θα επιστρέψει στους κτηνοτρόφους 
που θα εγκατασταθούν εκεί να εφαρµόσουν πρακτικές που προάγουν την ευζωΐα των ζώων και καθιστούν αποτελεσµατικότερη την εφαρµογή 
κτηνιατρικών παρεµβάσεων, που αυξάνουν την ποσότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων κάτω από συνθήκες 
ελάχιστης περιβαλλοντικής όχλησης. 

(9) Παροχή κινήτρων για την συµµετοχή 3.500 γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε συστήµατα ποιότητας (Μέτρο 132), για  εφαρµογή δράσεων 
ενηµέρωσης και προώθησης  προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας (Μέτρο 133) και για ικανοποίηση προτύπων της ΕΕ (Μέτρο 131), µε συνολική 
εισροή 11 εκατοµµ. €, δηλαδή περίπου 3.140 €/γεωργική εκµετάλλευση, µε αποτέλεσµα η αξία των προϊόντων κάτω από συστήµατα ποιότητας να 
είναι της τάξεως των 50 εκατοµµ. € δηλαδή 10% της αξίας της συνολικής παραγωγής του γεωργικού τοµέα. Η εφαρµογή του Μέτρου, όπως έχει 
σχεδιαστεί, συµβάλλει στην παραγωγή προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας, στην καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. 

(10) Παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας 40 Οµάδων Παραγωγών (Μέτρο 142), µε συνολική εισροή 8 εκατοµµ. €, δηλαδή 
200.000 €/οµάδα, µε αποτέλεσµα να προσδοκάται ότι, οι 40 Οµάδες Παραγωγών, θα διαχειρίζονται γεωργική παραγωγή αξίας 80 εκατοµµ. €, 
δηλαδή 15% της συνολικής αξίας της παραγωγής του τοµέα (η οποία, για το 2004, υπολογίζεται, σύµφωνα µε τον Eurostat, σε 532 εκατοµµ. €). Η 
εφαρµογή του Μέτρου, όπως έχει σχεδιαστεί, συµβάλλει στην προσαρµογή της παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, στη δηµιουργία οικονοµιών 
κλίµακας σε ότι αφορά το κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις και, εποµένως, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. 

Από τα όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι τα 10 Μέτρα που ενεργοποιούνται στον Άξονα 1, µε συνολική εισροή 140,52 εκατοµµ. €, είναι στρατηγικής 
σηµασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. Υποστηρίζονται, µε επενδυτικά κίνητρα, 6.420 γεωργικές εκµεταλλεύσεις, περίπου 
15% του συνολικού αριθµού, εκπαιδεύονται και καταρτίζονται επαγγελµατικά 7.400 αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων, δηµιουργούνται 40 Οµάδες 
Παραγωγών, που θα διαχειρίζονται το 15% της Αξίας της παραγωγής του Τοµέα, εισάγονται συστήµατα ποιότητας στα οποία προβλέπεται ότι θα ενταχθεί 
το 10% της αξίας της παραγωγής του τοµέα, εισάγονται καινοτοµίες σε 260 γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µονάδες µετασυλλεκτικού  χειρισµού και 
πρώτης µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, κινητοποιούνται ιδιωτικοί πόροι και πραγµατοποιούνται συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 298 εκατοµµ. 
€.  
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5.1.2. Άξονας 2: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και ενδυνάµεωση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών 

Μέσω των Μέτρων που ενεργοποιούνται στον Άξονα 2 διατίθενται 141,15 εκατοµµ. € από τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους και προσδοκάται η 
πραγµατοποίηση των ακόλουθων εκροών και αποτελεσµάτων:  

(1) Παροχή οικονοµικών κινήτρων: (i) σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών (Μέτρο 211) και άλλων, εκτός των ορεινών, µειονεκτικών 
περιοχών (Μέτρο 212), για την αντιστάθµιση των συνεπειών των φυσικών µειονεκτηµάτων στην εξέλιξη και στην απόδοση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων και, εποµένως, στη διαµόρφωση των γεωργικών εισοδηµάτων, προκειµένου να καταστεί εφικτή η παραµονή των γεωργών στις 
περιοχές αυτές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, µε συνολική εισροή 49,04 εκατοµµ. € και (ii) σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις των περιοχών «Natura 2000» (Μέτρο 213), για την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ, µε συνολική εισροή 
2,80 εκατοµµ. €. Οι αναµενόµενες εκροές περιλαµβάνουν την ένταξη στα Μέτρα 18.585 γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που καλύπτουν ποσοστό 41% 
του συνολικού αριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της Κύπρου, µε έκταση που θα ενταχθεί 75.276 εκταρίων, εκ των οποίων 9.610 αφορούν σε 
ορεινές περιοχές, 63.651 σε άλλες, εκτός των ορεινών, µειονεκτικές περιοχές και 2.015 σε περιοχές «Natura 2000». Με την ολοκλήρωση της 
εφαρµογής των Μέτρων προσδοκάται ότι, 54.651 εκτάρια γεωργικής γης θα τελούν υπό επιτυχή διαχείριση, ενισχύοντας την βιοποικιλλότητα και εξ 
αυτών, σε 9.000 εκτάρια θα πραγµατοποιείται και προστασία της ποιότητας του εδάφους και σε 9.610 εκτάρια προστασία της γεωργικής γης από 
εγκατάλειψη. Η εφαρµογή των Μέτρων προβλέπεται ότι θα συµβάλλει στη συνεχή και ορθολογική χρησιµοποίηση της γεωργικής γης, στη διατήρηση 
βιώσιµων αγροτικών κοινοτήτων, στην εφαρµογή αειφορικών γεωργικών συστηµάτων, στην αειφόρο διαχείριση των περιοχών «Natura 2000», στη 
διασφάλιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και στη µεγιστοποίηση της συµβολής τους στη διασφάλιση των απαιτήσεων που θέτει 
η Οδηγία πλαίσιο για το νερό. 

(2) Παροχή οικονοµικών κινήτρων για την ανάληψη εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων που αφορούν στην άµβλυνση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που δηµιουργεί η εφαρµογή µη ορθών γεωργικών πρακτικών (Μέτρο 214), µε συνολική εισροή 76,20 εκατοµµ. €. 
Προβλέπεται η ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων από 15.495 γεωργικές εκµεταλλεύσεις (35% του συνόλου), µε έκταση που θα 
ενταχθεί 38.120 εκταρίων και προσδοκάται ότι, µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής των Μέτρων, 33.120 εκτάρια θα τελούν υπό επιτυχή διαχείριση 
(εκ των οποίων 6.000 αφορούν και σε προστασία της ποιότητας του εδάφους και 6.000 και σε αποφυγή εγκατάλειψης της γεωργικής γης). Από την 
έκταση 38.120 εκταρίων, 6.000 είναι αµπελώνες, 4.500 πατατοκαλλιέργεια, 7.500 εσπεριδοειδή, 9.000 αροτραίες καλλιέργειες, 120 εκτάσεις µε 
διατηρήσιµες ποικιλίες αµπελώνων, 6.000 εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, 4.000 βιολογικές καλλιέργειες και 1.000 φυσικούς οικοτόπους. Η 
εφαρµογή του Μέτρου αναµένεται να συµβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή των αειφορικών γεωργικών συστηµάτων, των ενδιαιτηµάτων, της 
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βιοποικιλότητας, της ποιότητας, των εδαφών και του νερού, στη βελτίωση των τοπίων και των χαρακτηριστικών τους και, γενικότερα, στην προστασία 
του αγροτικού περιβάλλοντος.   

(3) Παροχή οικονοµικών κινήτρων για τη δάσωση γεωργικής γης (Μέτρο 221), δάσωση µη γεωργικής γης (Μέτρο 223) και την εγκατάσταση 
γεωργοδασοποινικών συστηµάτων (Μέτρο 222), µε συνολική εισροή 2,61 εκατοµµ. €. Οι αναµενόµενες εκροές είναι η ενίσχυση 30 εκµεταλλεύσεων 
για τη δάσωση ισάριθµων εκταρίων γεωργικής γης, 60 εκµεταλλεύσεων για τη δάσωση ισάριθµων εκταρίων µη γεωργικής γης και 15 εκµεταλλεύσεων 
για την εφαρµογή γεωργοδασποινικών συστηµάτων που θα προστατεύουν έκταση αρδευοµένων καλλιεργειών 30 εκταρίων. Από τις εκροές αυτές 
προσδοκάται: (i) η ένταξη 30 στρεµµάτων γεωργικής γης υπό επιτυχή δασική διαχείριση, (ii) η βελτίωση του περιβαλλοντικού ρόλου της δάσωσης 60 
εκταρίων µη γεωργικής γης, από την οποίαν 15 θα τελούν υπό επιτυχή διαχείριση, 15 θα προστατεύουν την ποιότητα των εδαφικών πόρων και 30 την 
προστασία της γης από εγκατάλειψη και (iii) η ένταξη 30 εκταρίων αρδευοµένων καλλιεργειών υπό επιτυχή διαχείριση µέσω γεωργοδασοπονικών 
συστηµάτων, κυρίως ανεµοθραυστών. Η εφαρµογή των Μέτρων αναµένεται να συµβάλλει στη δηµιουργία δασοφυτευµένων εκτάσεων, στην 
εφαρµογή αρχών αειφορίας, στην προαγωγή της οικολογικής λειτουργίας των δασών, στην πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών και στην 
παραγωγή δασοκοµικών προϊόντων. 

(4) Παροχή οικονοµικών ενισχύσεων σε εκµεταλλεύσεις που λειτουργούν σε περιοχές «Natura 2000» (Μέτρο 224) µε συνολική εισροή 500.000 €. 
Αναµενόµενη εκροή είναι η ένταξη στο Μέτρο 25 εκµεταλλεύσεων µε έκταση 400 εκταρίων, η οποία προσδοκάται να τεθεί υπό επιτυχή διαχείριση. Η 
εφαρµογή του Μέτρου συµβάλλει στη συνεχή δασοκοµική διαχείριση περιοχών «Natura 2000”, στην αειφόρο διαχείριση γεωργικής γης και στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος. 

(5) Παροχή δασοπεριβαλλοντικών οικονοµικών ενισχύσεων (Μέτρο 225), µε συνολική εισροή 500.000 €, προκειµένου να ενισχυθούν 300 
εκµεταλλεύσεις µε έκταση 700 εκταρίων, η οποία προσδοκάται να τεθεί υπό επιτυχή δασική διαχείριση. Η εφαρµογή του Μέτρου, µε περιορισµένους 
οικονοµικούς πόρους, συµβάλλει οριακά στην αναβάθµιση δασικών οικοσυστηµάτων υψηλής αξίας, στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
στην πρόληψη διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση των τοπίων και των χαρακτηριστικών τους.  

(6) Παροχή οικονοµικών κινήτρων για την προστασία των δασών από πυρκαγιές και για την αναδάσωση καµένων εκτάσεων (Μέτρο 226), µε συνολική 
εισροή 4,5 εκατοµµ. € µε προβλεπόµενη εκροή την ένταξη στο Μέτρο 13.000 εκταρίων και µε την προσδοκία η έκταση αυτή, µε την ολοκλήρωση 
εφαρµογής του Μέτρου, να τεθεί υπό επιτυχή διαχείριση και εξ αυτών σε 1.000 εκτάρια να γίνεται και προστασία του εδάφους. Η εφαρµογή του 
Μέτρου αναµένεται να συµβάλλει στην διατήρηση ή/και αποκατάσταση του δασονοµικού δυναµικού και στην αειφόρο διαχείριση της δασικής γης. 
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(7) Παροχή οικονοµικών ενισχύσεων για την πραγµατοποίηση µη παραγωγικών επενδύσεων σε δασικές περιοχές (Μέτρο 227), µε συνολική εισροή 5 
εκατοµµ. €. Προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν 30 Φορείς για την πραγµατοποίηση έργων προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του οικολογικού ρόλου 
των δασών. Η εφαρµογή του Μέτρου συµβάλλει στην προαγωγή του ρόλου των αειφορικών συστηµάτων, στην επαύξηση της αξίας δασικών 
εκτάσεων προς τέρψη του κοινού και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 

Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι τα 11 Μέτρα, που ενεργοποιούνται στον Άξονα 2, µε συνολική εκροή 141,15 εκατοµµ. €, είναι στρατηγικής 
σηµασίας για την άµβλυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που υπάρχουν στις αγροτικές περιοχές και συνδέονται µε το µέγεθος, τη χωροταξική 
κατανοµή, την οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του γεωργικού τοµέα. Προβλέπεται η ένταξη στα Μέτρα 34.640 εκµεταλλεύσεων, που 
αναλαµβάνουν γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για έκταση 127.616 εκταρίων, εκ των οποίων 101.846 εκτάρια θα τεθούν υπό επιτυχή 
γεωργοπεριβαλλοντική διαχείριση. Από την έκταση αυτή, σε 16.115 εκτάρια θα προστατεύεται και η ποιότητα των εδαφικών πόρων και σε 16.115 εκτάρια 
θα προστατεύεται η γεωργική γη από εγκατάλειψη. 

5.1.3. Άξονας 3:  Βελτίωση της Ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 
Μέσω των Μέτρων που ενεργοποιούνται στον Άξονα 3 διατίθενται 28,94 εκατοµµ. € από τις διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του Προγράµµατος και 
προσδοκάται η πραγµατοποίηση των ακόλουθων εισροών, εκροών και αποτελεσµάτων: 

(1) Παροχή οικονοµικών κινήτρων για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας (Μέτρο 313), µε επίκεντρο τον Αγροτουρισµό, µε 
συνολική εισροή 5,34 εκατοµµ. €. Αναµένεται η πραγµατοποίηση επενδύσεων 8,01 εκατοµµ. € για 10 τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας και 
προσδοκάται η αύξηση κατά 200.000 του αριθµού των επισκεπτών των αγροτικών περιοχών στις οποίες τα έργα εντάσσονται. Οι επενδύσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν, όπως περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Μέτρου περιλαµβάνουν µικρής κλίµακας υποδοµές αναψυχής 
(συντήρηση/αποκατάσταση, επίπλωση και εξοπλισµό παραδοσιακών/διατηρητέων οικοδοµών και µετατροπή τους σε κέντρα πληροφόρησης των 
περιηγητών για πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής) και άλλες υποδοµές µικρής κλίµακας για την υποστήριξη του αγροτουρισµού 
(ποδηλατικές διαδροµές, θεµατικές διαδροµές, θεµατικά Μουσεία). Οι επενδύσεις αυτές συµβάλλουν στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, στην 
δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους των 
αγροτικών περιοχών. 

(2) Παροχή οικονοµικών κινήτρων για την εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό (Μέτρο 321), για την 
ανάπλαση και αναβάθµιση χωριών (Μέτρο 322) και για την πραγµατοποίηση µελετών και επενδύσεων, που στοχεύουν την αποκατάσταση, διατήρηση 
και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των χαρακτηριστικών των χωριών και του τοπίου της υπαίθρου (Μέτρο 223), µε συνολική εισροή 
23,30 εκατοµµ. €. Προβλέπεται η πραγµατοποίηση επενδύσεων 31,06 εκατοµµ. € για 15 ∆ράσεις στο Μέτρο 321, για 12 χωριά στο Μέτρο 322 και για 
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10 ∆ράσεις στο Μέτρο 323, οι οποίες περιγράφονται στο Πρόγραµµα κατά τρόπο που τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά τους. Τα προαναφερόµενα έργα 
θα πραγµατοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές µε 230.000 κατοίκους. Η εφαρµογή των Μέτρων θα συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα 
χωριά, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και στην αντιστροφή των τάσεων οικονοµικής και κοινωνικής υποβάθµισης και 
απερήµωσης, κυρίως των ορεινών αγροτικών περιοχών. 
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5.1.4. Άξονας 4: Leader 

Μέσω των Μέτρων που ενεργοποιούνται στον Άξονα 4 διατίθενται: 

(1) 6,83 εκατοµµ. ε για την εφαρµογή, µέσω διαδικασιών Leader, δράσεων του Άξονα 1 (2,45 εκατοµµ. ε), του Άξονα 2 (0,5 εκατοµµ. ε) και του Άξονα 3 
(3,88 εκατοµµ. ε). Προβλέπεται η πραγµατοποίηση επενδύσεων 10,57 εκατοµµ. € µέσω 6 Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, που καλύπτουν περιοχή 85.000 
km2 µε 130.000 κατοίκους, για την εκτέλεση 30 έργων από αυτά που προβλέπονται στα Μέτρα των Αξόνων 1, 2 και 3.Η εφαρµογή των Μέτρων 
αυτών θα συµβάλλει στην κινητοποίηση του ενδογενούς δυναµικού των τοπικών αγροτικών κοινωνιών, στην εφαρµογή πολυτοµεακών προγραµµάτων 
και στην πληρέστερη προσέγγιση των στόχων των τριών Αξόνων, κυρίως των 1 και 3. 

(2) 330.000 € για κάλυψη του κόστους έργων διατοπικής και διεθνικής συνεργασίας των ΟΤ∆ (Μέτρο 421), µε την πραγµατοποίηση 3 έργων 
συνεργασίας, µε κύριο στόχο την ενθάρρυνση µεταφορά βέλτιστων πρακτικών, που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των στόχων 
των άλλων τριών Αξόνων προτεραιότητας. 

(3) 1,46 εκατοµµ. € για κάλυψη εξόδων λειτουργίας και απόκτησης δεξιοτήτων από τις ΟΤ∆ (Μέτρο 431), µε στόχευση την αύξηση της ικανότητας των 
ΟΤ∆ για την υλοποίηση των τοπικών προγραµµάτων LEADER. 

5.2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.2.1. Επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 1 

Η εκ των προτέρων ποσοτικοποίηση των αναµενόµενων επιπτώσεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προϋποθέτει σύνθετη  πληροφόρηση για 
το γεωργικό τοµέα, η οποία είναι απαραίτητη στον αξιολογητή. Τέτοιου είδους πληροφόρηση αφορά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και περιλαµβάνει 
ανάµεσα σε άλλα τα αποτελέσµατα από παρόµοιες παρεµβάσεις, ενδιάµεσες αξιολογήσεις, τις επιπτώσεις από παρόµοια έργα, ειδικές µελέτες και έρευνες 
που αφορούν τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές κ.λ.π. 

Νοούµενου ότι το ΣΑΑ 2004-2006 υλοποιείται τα τελευταία 3 έτη, οι επιπτώσεις από την εφαρµογή του δεν είναι ακόµη εµφανείς και µετρήσιµες. 
Συνεπώς µία προσπάθεια ποσοτικοποίησης στο παρόν στάδιο των επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΠΑΑ 2007 - 2013 ενδεχοµένως να έδινε 
λανθασµένη εικόνα ως προς την πραγµατική αναµενόµενη επίδραση από την εφαρµογή του Προγράµµατος. Επιπλέον, για το ΣΑΑ 2004 – 2006 δεν 
προβλέπεται ενδιάµεση αξιολόγηση µε αποτέλεσµα να µην είναι διαθέσιµη η σχετική πληροφόρηση στον αξιολογητή.    



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -86- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

Λαµβανοµένων υπόψη των όσων αναφέρονται πιο πάνω ο αξιολογητής, κάνοντας χρήση της σχετικής πρόνοιας του επεξηγηµατικού σηµειώµατος Α του 
C.M.E.F., , καταλήγει στο να δώσει «µια γενική ποιοτική εκτίµηση» και να προτείνει τα στοιχεία που πρέπει να διασφαλιστούν κατά τη διάρκεια της 
συνεχούς (παράλληλης) αξιολόγησης, ώστε στην ενδιάµεση αξιολόγηση του Προγράµµατος να καταστεί εφικτή η ποσοτική προσέγγιση των δεικτών 
επιπτώσεων. 

Παρά ταύτα, ο αξιολογητής, µε ορισµένες υποθέσεις και παραδοχές, προσεγγίζει την ποσοτική εκτίµηση των δεικτών επιπτώσεων. Η εκτίµηση αυτή 
πρέπει οπωσδήποτε να προσαρµοστεί κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση, µε βάση τα στοιχεία που θα υπάρχουν τότε διαθέσιµα. 

Σύµφωνα µε το καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ (CMEF) οι δείκτες επιπτώσεων που αφορούν στον Άξονα 1, είναι τρεις: 

(1) ∆είκτης οικονοµικής ανάπτυξης, µετρούµενος µε την πρόσθετη Προστιθέµενη Αξία που αναµένεται να προκύψει από την εφαρµογή του 
Προγράµµατος. 

(2) ∆είκτης απασχόλησης, µετρούµενος µε τον αριθµό των νέων θέσεων που θα δηµιουργηθούν µε την εφαρµογή του Προγράµµατος. 

(3) ∆είκτης βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας, σε όρους GVA/AWU. 

Από την ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών προέκυψε ότι, ενώ δεν φαίνεται ότι υπάρχει 
πρόβληµα υποαπασχόλησης του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού στο γεωργικό τοµέα, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα χαµηλής παραγωγικότητας της 
διαθέσιµης εργασίας των αγροτικών οικογενειών. Από την άποψη αυτή, κύρια στόχευση του Προγράµµατος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, χωρίς να µειωθεί το επίπεδο απασχόλησης στο γεωργικό τοµέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον στο Πρόγραµµα δεν γίνεται αναφορά, 
στην παράγραφο των επιπτώσεων, για αύξηση της απασχόλησης. Εποµένως, οι επιπτώσεις εφαρµογής των Μέτρων του Άξονα 1 περιορίζονται στη 
δηµιουργία πρόσθετης GVA και, µέσω αυτής, στη βελτίωση της χαµηλής παραγωγικότητας της εργασίας. 

(A) Προσέγγιση της αναµενόµενης πρόσθετης GVA: Στον Πίνακα 6.1 υπολογίζεται, ως αποτέλεσµα των εκροών και µε βάση τα όσα καταχωρούνται 
στις σηµειώσεις του, η προσδοκώµενη πρόσθετη ετήσια GVA, µετά την εφαρµογή ενός εκάστου των Μέτρων που προβλέπεται να ενεργοποιηθούν. Από 
τον υπολογισµό αυτό προκύπτει ότι, η ολοκλήρωση της εφαρµογής των Μέτρων του Άξονα 1, θα προσδιορίσει πρόσθετη ετήσια GVA της τάξεως των 46 
εκατοµµ. €. Εξάλλου, από τα στοιχεία του Πίνακα Α-1 (Στοιχεία Eurostat: Λογαριασµός Γεωργικού Εισοδήµατος Κύπρου, 2004), συνάγεται ότι η ετήσια 
GVA του τοµέα της γεωργίας υπολογίζεται σε 268,3 εκατοµµ. €. Εποµένως, αναµένεται ότι, µε την ωρίµανση των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται 
µέσω των Μέτρων του Άξονα 1, µε συνολική εισροή 140,52 εκατοµµ. €, θα δηµιουργήσει ετήσια αύξηση της GVA κατά 46 εκατοµµ. €  (17% εκείνης 
που διαµορφώθηκε το 2004). 
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(Β) Προσέγγιση της αναµενόµενης αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας:  Στον Πίνακα 7 παρατίθενται τα οικονοµικά στοιχεία των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε οικονοµικό µέγεθος > 2 ESU. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι, η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται, µε 
στοιχεία του 2004, σε 7.132 €/AWU και, µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου 121, που αφορά στα Σχέδια Βελτίωσης, αναµένεται να 
αυξηθεί σε 10.720 €/AWU, µε σταθερό το σηµερινό επίπεδο απασχόλησης, δηλαδή αναµένεται αύξηση κατά 50%. 

Από τα στοιχεία του πίνακα Α-1 (βλ. και § 1.3 σηµείο 5 της παρούσας έκθεσης), για το σύνολο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της Κύπρου η 
παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται από 8.820 €/AWU (υπολογισµός του αξιολογητή) έως 9.430 €/ΑWU (υπολογισµός του Τµήµατος Γεωργίας,  
βλ. Πίνακα Α-3, δείκτης 6). Με την αναµενόµενη ετήσια αύξηση της GAV κατά 17% µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του Προγράµµατος και µε 
σταθερή την απασχόληση, η παραγωγικότητα της εργασίας αναµένεται να διαµορφωθεί από 10.320 €/AWU (8.820 Χ 1,17) έως 11.033 €/AWU (9.430 
Χ 1,17). 

 



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -88- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

Economic and Technical Data Field crops Horticulture Grazing 
livestock Citrus fruit Granivores Mixed 

cropping
Mixed crops-

livestock

   .  Number of holdings included (ESU>2) 5.245,0 582,0 2.914,0 6.995,0 582,0 2.331,0 778,0 19.427,0
   .  Distribution (%) 27,0 3,0 15,0 36,0 3,0 12,0 4,0 100,0
   .  ∆είγµα 2,5%, number of holdings 132,0 14,0 72,0 176,0 17,0 59,0 20,0 490,0

Average figures per Holding (€)
    .  Income (+) 49.643,0 92.092,0 99.822,0 13.397,0 495.585,0 52.251,0 46.610,0 - 60.866,0
    .  Monetary cost (-) 39.575,0 76.119,0 83.971,0 7.139,0 407.576,0 32.048,0 25.813,0 - 46.791,0
    .  Aποσβέσεις κεφαλαίου (-) 3.025,0 6.988,0 4.421,7 1.909,9 23.485,6 4.222,9 2.326,3 - 3.769,0
    .  GVA (A) (=) 7.043,0 8.985,0 11.429,3 4.348,1 64.523,4 15.980,1 18.470,7 - 10.306,0
    .   AWU 1,54 2,20 1,52 0,85 5,50 1,54 1,53 - 1,445 AWU
    .   GVA/AWU, € 4.573,4 4.084,0 7.519,0 5.115,4 11.731,5 10.376,6 12.072,3 - 7.132,0

Σχέδια Βελτίωσης: Μέτρο 121

Number of holdings to be supported (Μέτρο 121) (B) 430 46 235 575 56 193 65 1.600 2

    .    Actual GVA for all holdings (000€)          (ΑΧΒ) 3.028,5 413,3 2.685,9 2.500,2 3.613,3 3.084,2 1.200,6 16.526,0 10.306,0
    .    AWU per holding  (Γ) 1,54 2,20 1,52 0,85 5,50 1,54 1,53 - 1,445 AWU
    .    AWU for all holdings (∆)=(ΒΧΓ) 662,2 101,2 357,2 488,7 308,0 297,2 99,5 2.314,0
    .    Expected GVA for all holding (000€)(4) (Ε)=(ΑΧΒ)Χ50% 4.542,8 620,0 4.028,9 3.750,3 5.420,0 4.626,3 1.800,9 24.789,0 15.490,0
    .    GVA/AWU, € Ζ=(Ε:∆) 6.860,2 6.126,5 11.279,1 7.674,0 17.597,4 15.566,3 18.099,5 - 10.720,00

(1)   ∆εν υπολογίζεται απόσβεση στο κυκλοφοριακό κεφάλαιο και στο κεφάλαιο που αφορά στο έδαφος. Επί της αξίας των λοιπών µορφών κεφαλαίου υπολογίζεται απόσβεση 6%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

FADN:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ GVA ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ F.A.D.N. ΚΥΠΡΟΥ, 2004)

Fields of specialization

All holdings Per Holding  
(€)

(1)

(3)

Η εκατοστιαία κατανοµή των 1.600 γεωργικών εκµεταλλεύσεων στους επτά παραγωγικούς προσανατολισµούς δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει µε την κατανοµή του δείγµατος. Κανονικά πρέπει να τεθεί η κατανοµή 
"στόχος" για τις 1.600 γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα υποστηριχθούν.
Λαµβάνεται η µέση απασχόληση, όπως διαµορφώνεται στην υφισταµένη κατάσταση. Εάν υπάρχουν απόψεις, µπορεί να τεθεί η απασχόληση "στόχος".Ο ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης δεν είναι απαραίτητο
να είναι ο ίδιος για κάθε παραγωγικό προσανατολισµό.
Στόχος που τίθεται για τα Σχέδια Βελτίωσης. π.χ. Αύξηση της GVA µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του Μέτρου κατά 50% σε σύγκριση µε εκείνη του 2004, λόγω εφαρµογής νέων τεχνλογιών, καλύτερης
διαχείρισης, βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και ωρίµανσης όλων των επενδύσεων. Το ποσοστό της αύξησης αναµένεται να είναι διαφορετικό για κάθε παραγωγικό προσανατολισµό.

*

Πρόκειται ουσιαστικά για την Καθαρή Προστιθέµενη Αξία, αφού αφαιρούνται και οι αποσβέσεις. Στο επίπεδο των εκµεταλλεύσεων, το µέγεθος αυτό, ταυτίζεται µε το ετήσιο εισόδηµα της γεωργικής οικογένειας που
προσδιορίζεται από την απασχόληση της διαθέσιµης εργασίας της, της ιδιόκτητης γης και των δικών της κεφαλαίων. Η ένδειξη G (gross) σηµαίνει ότι η προκύπτουσα αξία δεν προκύπτει µόνο απο τους πόρους που
διαθέτει η οικογένεια αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως είναι επιδοτήσεις, φορολογικές διευθετήσεις, δωρεάν τεχνική υποστήριξη, κ.α.

(2)

(3)

(4)

(*)
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Οι προαναφερόµενες εκτιµήσεις συνιστούν προσεγγίσεις οι οποίες στηρίζονται στις 
προαναφερόµενες υποθέσεις και παραδοχές σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εκροών που 
καταχωρούνται στο Πρόγραµµα. 

5.2.2. Επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2 

Σύµφωνα µε το καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ (CMEF), οι δείκτες επιπτώσεων που αφορούν στον 
Άξονα 2 είναι οι ακόλουθοι τέσσερις: 

(1) ∆είκτης βιοποικιλότητας, µετρούµενος µε την αλλαγή στην τάση µείωσης της 
βιοποικιλότητας. 

(2) Βελτίωση της ποιότητας των εδαφών. 

(3) Μείωση του ρυθµού εγκατάλειψης των γεωργικών εκτάσεων. 

(4) ∆είκτης βελτίωσης της ποιότητας του νερού. 

(5) Συµβολή στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, µετρούµενος µε την αύξηση της 
παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας. 

(6) ∆είκτης διατήρησης / προστασίας υψηλής φυσικής αξίας εκτάσεων. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6.2 συνάγεται ότι το ΠΑΑ 2007-2013 είναι αυστηρά στοχευµένο 
ώστε να συµβάλλει, όπως προαναφέρεται, όχι µόνο στην άµβλυνση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων που συνδέονται µε τη διάρθρωση, τη χωροθέτηση, την τεχνολογική δοµή, την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του γεωργικού τοµέα, µε την ευρύτερη έννοιά του, 
αλλά, άµεσα και έµµεσα, στην προστασία, γενικότερα, του περιβάλλοντος και του τοπίου των 
αγροτικών περιοχών. 

Στον Άξονα 2, µε συνολική εισροή 141,15 εκατοµµ. ε, προβλέπονται οι εκροές και τα 
αποτελέσµατα που περιγράφονται στην § 5.1.2 της παρούσας Έκθεσης. Οι επιπτώσεις που 
αναµένονται από τις αναφερόµενες εκροές και αποτελέσµατα συνοψίζονται ως ακολούθως, µε 
αναφορά στους δείκτες επιπτώσεων: 

(1) Όλα τα Μέτρα που ενεργοποιούνται προστατεύουν ή/και ενισχύουν άµεσα ή έµµεσα, τη 
βιοποικιλότητα. Ειδικότερα, ενισχύονται περίπου 34.640 εκµεταλλεύσεις, προκειµένου να 
αναλάβουν περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που προστατεύουν και ενισχύουν την 
βιοποικιλότητα σε έκταση 101.846 εκταρίων. 

(2) Μέσω των Μέτρων 211, 214 και 223, προστατεύονται 15.640 εκτάρια γεωργικής γης από 
εγκατάλειψη. 

(3) Όλα τα Μέτρα του Άξονα, όπως περιγράφεται και στην προαναφερόµενη §5.1.2, έχουν, 
άµεση ή έµµεση, θετική επίπτωση, τηρουµένων των σχετικά µικρών µεγεθών των επιµέρους 
χώρων και παρεµβάσεων και στην διατήρηση/προαγωγή και προστασία εκτάσεων υψηλής 
φυσικής αξίας (Μέτρα 211, 213, 221, 223 έως 227), στη βελτίωση της ποιότητας νερού και 
στη βελτίωση του εδάφους. 

(4) Ειδικότερα, για την επίπτωση των παρεµβάσεων στο δείκτη καταπολέµησης των κλιµατικών 
αλλαγών, ο οποίος µετράται µε την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, δεν 
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έχουν σχεδιαστεί, επί του παρόντος, σχετικές παρεµβάσεις. Προβλέπεται, σε δεύτερο στάδιο, 
η παραγωγή βιοκαυσίµων, µε την ανάπτυξη καλλιεργειών παραγωγής κατάλληλης βιοµάζας. 

5.2.3. Επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 3 

Τα Μέτρα του Άξονα 3, όπως αναφέρεται και στην § 5.1.3 της παρούσας Έκθεσης, αναµένεται να 
έχουν επιπτώσεις στη διαφοροποίηση της Οικονοµίας των αγροτικών περιοχών µέσω της 
ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων δηµιουργίας µικρής κλίµακας υποδοµών για την υποστήριξη του 
αγροτουρισµού (Μέτρο 313), στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, µε την ανάληψη 
δράσεων παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσµό (321), στην αναζωογόνηση και ανάπτυξη 
της υπαίθρου (322) και στην αναβάθµιση και προστασία της αγροτικής κληρονοµιάς (323). 

5.3. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ (Πίνακας 8.1) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8.1 συνάγεται ότι κοινός τόπος των κοινοτικών (αποφάσεις της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ) και των εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων είναι η 
ανταγωνιστικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα ζωής, η 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Εποµένως, οι στρατηγικές 
προτεραιότητες του ΠΑΑ (Άξονες Προτεραιότητας)  αντανακλούν ή µάλλον ενσωµατώνουν τις 
αντίστοιχες κοινότητες προτεραιότητας.  

Η προσέγγιση των προτεραιοτήτων αυτών επιτυγχάνεται µε τη δραστική αύξηση της χρήσης νέων 
τεχνολογιών παραγωγής πληροφορικής και επικοινωνιών (Μέτρα 1.1.1, 1.1.4, 1.3.3. του ΠΑΑ 
2007-2013), µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(3.1.3), µε δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τα 
βιοκαύσιµα, τα απόβλητα, την άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών κ.α. Ο Άξονας 2 (Μέτρα 2.1.1 
έως 2.1.6 και 2.2.1 έως 2.2.7), ανταποκρίνεται µε πληρότητα στην περιβαλλοντική διάσταση που 
προσέθεσαν οι αποφάσεις του Συµβουλίου Κορυφής του Γκέτεµποργκ και εκείνο της Βαρκελώνης 
στη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

5.4. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Πίνακας 8.2) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8.2, συνάγεται ότι  η υψηλή συσχέτιση εντοπίζεται ανάµεσα στους 
Άξονες προτεραιότητας και τις παρεµβάσεις που περιέχονται στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (πλήρης ενσωµάτωση στο ΠΑΑ ) 
Εποµένως, είναι εµφανής η εξωτερική συνέπεια του ΠΑΑ 2007-2013 µε τις γενικότερες 
προτεραιότητες και τις ειδικότερες κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και η συµβολή του στους 
σχετικούς στόχους.  

5.5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Ο σχεδιασµός του ΠΑΑ 2007-2013 ανταποκρίνεται µε πληρότητα στις οριζόντιες κοινοτικές 
προτεραιότητες όπως είναι:  
(1) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και η εφαρµογή ίσων ευκαιριών για 

άνδρες και γυναίκες, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Πίνακα 9. 
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(2) Η στρατηγική Γκετεµποργκ, που αφορά στη βιοποικιλότητα και στην προσαρµογή στις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60?ΕΚ για το νερό και του πρωτοκόλλου του Κυότο, όπως 
αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Πίνακα 8.1. 

(3) Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013, 
όπως τεκµηριώνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 8.2. 

(4) Η προώθηση της καινοτοµίας στην παραγωγή, µετασυλλεκτικό χειρισµό και πρώτη 
µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων (Μέτρα 121), παράλληλα µε την αναδιάρθρωση και 
εκσυγχρονισµό της γεωργίας (Μέτρα  121, 123). 

(5) Η παραγωγή προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας, σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον και προσαρµένων στις 
αρχές καλής διατήρησης/εκτροφής των ζώων (Μέτρα 132, 133). 

(6) Η ανάπτυξη γεωργικών και δασοπονικών αειφορικών συστηµάτων και προστασία 
εκτάσεων και γεωργικών τοπίων υψηλής φυσικής αξίας (όλα τα Μέτρα του Άξονα 2). 

(7) Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων από 
άποψη διάρθρωσης της οικονοµίας και κοινωνικών και φυσικών συνθηκών (Μέτρα 313, 
321, 322, 323). 

(8) Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε επίπεδο τοπικό και η απόκτηση δεξιοτήτων από τις 
τοπικές αρχές για την εφαρµογή προγραµµάτων που εξειδικεύουν τοπικές στρατηγικές 
ανάπτυξης (Μέτρα του Άξονα 4) 

(9) Η βελτίωση της δεξιότητας των ∆ιαχειριστικών Αρχών στην εφαρµογή, διαχείριση, έλεγχο 
και αξιολόγηση των προγραµµάτων (Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας). 

(10) Η συµπληρωµατικότητα µεταξύ ΕΓΤΑΑ, που χρηµατοδοτεί το ΠΑΑ 2007-2013 και των 
άλλων Ταµείων, όπως είναι το Ταµείο Συνοχής, το ΕΚΤ και ΕΤΑΛ (βλ. επόµενη § 5.6). 

5.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ, ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού, που έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισµό και την ετοιµασία 
της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του Κράτους, έχει συστήσει Επιτροπή Σχεδίου 
Ανάπτυξης και Συµβουλευτική Επιτροπή. Στην πρώτη, συµµετέχει και ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στη δεύτερη, συµµετέχουν όλοι οι 
σχετικοί µε το θέµα φορείς, περιλαµβανοµένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Εξάλλου, στα πλαίσια της 
Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης, έχει συσταθεί Ειδική Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία 
έχει ως αποκλειστικό στόχο την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και τη βελτιστοποίηση των 
αποτελεσµάτων των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων που απευθύνονται στις περιοχές της 
υπαίθρου. Η Υποεπιτροπή θα συνέρχεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.    

  



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -92- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 

 

Ανταγωνιστική οικονοµία-
Πλήρης απασχόληση-

Αντιµετώπιση περιφεειακών 
ανισοτήτων-Αντιµετώπιση 
δηµογραφικού προβλήµατος-
Αειφόρος διαχείριση φυσικών 
πόρων-Ενίσχυση κοινωνικού 

µοντέλου

Μέσω:

Ενίσχυσης 
επιχειρηµατικότητας, 
ενίσχυσης ΜΜΕ, 
απελευθέρωσης 

αγοράς

Κατάρτισης/ 
εκπαίδευσης/έ

ρευνας

Τεχνολογιών 
πληροφοριών 

και 
επικοινωνιών

Ενσωµάτωσης 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

στις τοµεακές πολιτικές 
(κλιµατική αλλαγή, 

προστασία φυσικών πόρων, 
δηµόσια υγεία, βιοκαύσιµα, 
παρασιτοκτόνα, ποιότητα 
αέρα, βιοποικιλότητα, 

απόβλητα, υδατικοί πόροι, 
κλπ)

Χ

1.1.1. Επαγγελµατική κατάρτιση - πληροφόρηση-διάχυση γνώσης, 
καινοτόµων πρακτικών Χ

1.1.2 Εγκατάσταση νέων γεωργών
Χ Χ

1.1.3 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών 
Χ

1.1.4. Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από γεωργούς
Χ Χ Χ Χ

1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Χ Χ Χ Χ

1.2.3. Αύξηση της αξίας γεωργικών και δασοκοµικών προιόντων 
Χ

1.2.5. Βελτίωση-ανάπτυξη γεωργικών και δασοκοµικών υποδοµών
Χ Χ

1.3.1 Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση προτύπων της ΕΕ
Χ Χ Χ

1.3.2. Υποστήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε προγράµµατα 
ποιότητας τροφίµων Χ

1.3.3.  
&    

1.4.2

Στήριξη οµάδων παραγωγών για πληροφόρηση και προώθηση 
ποιοτικών προϊόντων Χ Χ

Στόχοι Λισσαβόνας - Γκέτεµποργκ-Βαρκελώνης

ΑΞΟΝΑΣ 1:Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας του Γεωργικού και 
∆ασοκοµικού Τοµέα

Άξονες και Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -93- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 
Ανταγωνιστική οικονοµία-
Πλήρης απασχόληση-

Αντιµετώπιση περιφεειακών 
ανισοτήτων-Αντιµετώπιση 
δηµογραφικού προβλήµατος-
Αειφόρος διαχείριση φυσικών 
πόρων-Ενίσχυση κοινωνικού 

µοντέλου

Μέσω:

Ενίσχυσης 
επιχειρηµατικότητας, 
ενίσχυσης ΜΜΕ, 
απελευθέρωσης 

αγοράς

Κατάρτισης/ 
εκπαίδευσης/έ

ρευνας

Τεχνολογιών 
πληροφοριών 

και 
επικοινωνιών

Ενσωµάτωσης 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

στις τοµεακές πολιτικές 
(κλιµατική αλλαγή, 

προστασία φυσικών πόρων, 
δηµόσια υγεία, βιοκαύσιµα, 
παρασιτοκτόνα, ποιότητα 
αέρα, βιοποικιλότητα, 

απόβλητα, υδατικοί πόροι, 
κλπ)

Χ Χ

2.1.1 Πληρωµές σε γεωργούς ορεινών περιοχών
Χ

2.1.2 Πληρωµές σε γεωργούς άλλων περιοχών µε µεινεκτήµατα
Χ

2.1.3 Πληρωµές σε περιοχές Φύση 2000
Χ

2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωµές
Χ

2.2.1 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
Χ

2.2.2 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασικών συστηµάτων σε γεωργική 
γη Χ

2.2.3 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης
Χ

2.2.4 Πληρωµές Φύση 2000 για δάση
Χ

2.2.5 ∆ασο-περιβαλλοντικές πληρωµές
Χ

2.2.6 Αποκατάσταση δασικού δυναµικού-προληπτικές δράσεις
Χ

2.2.7 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
Χ

3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Χ Χ

3.2.1 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό Χ

3.2.2 
& 
3.2.3

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς Χ

3.4.1
Απόκτηση δεξιοτήτων Χ

Χ Χ Χ
Χ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Άξονες και Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013

Στόχοι Λισσαβόνας - Γκέτεµποργκ-Βαρκελώνης

ΑΞΟΝΑΣ LEADER 

ΑΞΟΝΑΣ 3:Η Ποιότητα Ζωής σε Αγροτικές Περιοχές-
∆ιαφοροποίηση

ΑΞΟΝΑΣ 2: Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας του Περιβάλλοντος 
και της Υπαίθρου



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -94- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 

 

 
Ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, των ειδών 
διατροφής και της δασοκοµίας (ενίσχυση 

υποδοµών, επιχειρηµατικότητας, εξωστρέφειας, 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

αναδιάρθρωση παραγωγής βάσης, καινοτοµία, 
έρευνα

∆ιαχείριση του 
χώρου και του 
περιβάλοντος 

(αειφορική 
διαχείριση των 
φυσικώνπόρων)

Ποιότητα ζωής και 
διαφοροπόιηση της αγροτικής 

οικονοµίας (υποδοµές 
µεταφορών, υγείας και 

περιβάλλοντος, τουρισµός 
πολιτισµός, ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις)

Leader
Ισόρροπη 

περιφερειακή 
ανάπτυξη

Χ

1.1.1. Επαγγελµατική κατάρτιση - πληροφόρηση-διάχυση 
γνώσης, καινοτόµων πρακτικών Χ

1.1.2 Εγκατάταση νέων γεωργών Χ
1.1.3 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

Χ

1.1.4. Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από γεωργούς 
Χ

1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Χ

1.2.3. Αύξηση της αξίας γεωργικών και δασοκοµικών 
προιόντων Χ

1.2.5. Βελτίωση-ανάπτυξη γεωργικών και δασοκοµικών 
υποδοµών Χ

1.3.1 Ειδικές ενισχύσεις για την ικανοποίηση προτύπων της 
ΕΕ Χ Χ Χ

1.3.2. Υποστήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα ποιότητας τροφίµων Χ

1.3.3.& 
1.4.2

Στήριξη οµάδων παραγωγών για πληροφόρηση και 
προώθηση ποιοτικών προϊόντων Χ

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013

Άξοναες και Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας του Γεωργικού 
και ∆ασοκοµικού Τοµέα



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -95- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

 

Ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, των ειδών 
διατροφής και της δασοκοµίας (ενίσχυση 

υποδοµών, επιχειρηµατικότητας, εξωστρέφειας, 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

αναδιάρθρωση παραγωγής βάσης, καινοτοµία, 
έρευνα

∆ιαχείριση του 
χώρου και του 
περιβάλοντος 

(αειφορική 
διαχείριση των 
φυσικώνπόρων)

Ποιότητα ζωής και 
διαφοροπόιηση της αγροτικής 

οικονοµίας (υποδοµές 
µεταφορών, υγείας και 

περιβάλλοντος, τουρισµός 
πολιτισµός, ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις)

Leader
Ισόρροπη 

περιφερειακή 
ανάπυτξη

Χ
2.1.1 Πληρωµές σε γεωργούς ορεινών περιοχών Χ
2.1.2 Πληρωµές σε γεωργούς άλλων περιοχών µε 

µεινεκτήµατα Χ

2.1.3 Πληρωµές σε περιοχές Φύση 2000 Χ
2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωµές Χ
2.2.1 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης Χ
2.2.2 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασικών συστηµάτων σε 

γεωργική γη Χ

2.2.3 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης Χ
2.2.4 Πληρωµές Φύση 2000 για δάση Χ
2.2.5 ∆ασο-περιβαλλοντικές πληρωµές Χ
2.2.6 Αποκατάσταση δασικού δυναµικού-προληπτικές 

δράσεις Χ

2.2.7 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις Χ

Χ
3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Χ
3.2.1 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον 

αγροτικό πληθυσµό Χ
3.2.2 & 
3.2.3

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς Χ

3.4.1 Απόκτηση δεξιοτήτων Χ Χ Χ

Χ Χ Χ Χ Χ

ΠΑΑ 2007-2013

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ LEADER 

ΑΞΟΝΑΣ 3:΅Η Ποιότητα Ζωής σε Αγροτικές Περιοχές-
∆ιαφοροποίηση

ΑΞΟΝΑΣ 2:Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας του 



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος -96- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
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Πίνακας 9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ 
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42
1

43
1

51
1

Στην Ανταγωνιστικότητα:
Άµεσα Θετική X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
Έµµεσα Θετική X X X X X 5

Ουδέτερη X X X X X X X X X 9

Στην Ισότητα ευκαιριών 
των 2 φύλων:
Άµεσα Θετική X X X X X X X X X X 10
Έµµεσα Θετική X X X X X X X X X X X 11

Ουδέτερη X X X X X X X X X X 10

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κωδικός Μέτρου Αριθµός 

Μέτρων



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος              -97- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

Παράλληλα, το Τµήµα Γεωργίας έχει δηµιουργήσει αντίστοιχη συµβουλευτική επιτροπή που 
ασχολείται ειδικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία συµµετέχουν εκτός από το 
Τµήµα Γεωργίας όλες οι Κρατικές Υπηρεσίες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα 
(Τµήµα ∆ασών, Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Γραφείο Προγραµµατισµού) καθώς, επίσης, κοινωνικοί και 
οικονοµικοί εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αγροτικές, συνδικαλιστικές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εξάλλου, εκπρόσωπος της ∆ιαχειριστικής Αρχής των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων  συµµετέχει ως µέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 και, εκπρόσωπος της τελευταίας, συµµετέχει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Ειδικότερα, ο κίνδυνος επικάλυψης µεταξύ δράσεων του Άξονα 3 και άλλων προγραµµάτων, 
αντιµετωπίζεται µε τη σωστή οριοθέτηση των δράσεων που εντάσσονται στον άξονα αυτόν και 
αφορούν: (i) σε συµπληρωµατικές τουριστικές δράσεις (άρθρο 55, 1698/2005) όπως θεµατικές και 
ποδηλατικές διαδροµές καθώς και κάποιες ενέργειες προώθησης και (ii) χειροτεχνικές 
δραστηριότητες µε έµφαση στο γυναικείο πληθυσµό (άρθρο 53, 1698/2005). Οι παρεµβάσεις που 
αφορούν σε «Προσβασιµότητα», όπως δρόµοι, κέντρα ενηµέρωσης του πολίτη, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, θα καλύπτονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, (iii) ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 
(άρθρο 52βιι, 1698/05) µε παρεµβάσεις όπως αναπλάσεις πλατειών, πεζοδροµίων και των 
ιστορικών κέντρων των κοινοτήτων καθώς και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του 
ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος (διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς, άρθρο 57, 1698/05). Σε ότι αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση, διαχωρίζεται 
απόλυτα, δεδοµένου ότι στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα καλύπτεται µόνον η κατάρτιση 
των αγροτών. 

Ως διασφαλιστική δικλείδα έχει καθιερωθεί το σύστηµα της αµφίδροµης εκ των προτέρων 
γνωµοδότησης µεταξύ των ∆ιαχειριστικών Αρχών στα µέτρα που σχετίζονται µε παρεµβάσεις 
στην ύπαιθρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 θα αποστέλλει τα προτεινόµενα για χρηµατοδότηση έργα που εµπίπτουν 
στον Άξονα Προτεραιότητας 3 στην ∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Από την 
άλλη, η ∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων θα αποστέλλει στη ∆ιαχειριστική Αρχή 
του Π.Α.Α. τα προτεινόµενα έργα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα έργα θα 
εξετάζονται και, εφόσον διασφαλιστεί η αποφυγή επικάλυψης και η ύπαρξη συνέργιας / 
συµπληρωµατικότητας, θα αποστέλλεται θετική εισήγηση για προώθησή τους. 

Ο κίνδυνος επικαλύψεων µεταξύ δράσεων του Άξονα 4 και άλλων προγραµµάτων περιορίζονται 
δραστικά µε την πρόνοια που λαµβάνεται σε προγραµµατικό επίπεδο ώστε τα πεδία δράσης των 
ΟΤ∆ και των «Οµάδων» του Ταµείου της Αλιείας να είναι εξολοκλήρου διακριτά. Οι Ο.Τ.∆. του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µπορούν να περιλάβουν στα Επιχειρησιακά τους 
Προγράµµατα δράσεις που καλύπτονται από τον Κανονισµό Αγροτικής Ανάπτυξης και σχετίζονται 
είτε µε τη γεωργική δραστηριότητα είτε µε τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Από την 
άλλη, οι «Οµάδες» που θα συσταθούν µέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας, θα 
δραστηριοποιούνται σε θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε την Αλιεία. 



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος              -98- ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

6.1. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆ιαχειριστική Αρχή: Ορίζεται το Τµήµα Γεωργίας µε πρόβλεψη να ασκεί όλες τις αρµοδιότητες 
που προβλέπονται στο Άρθρο 75 του Καν. 1698/2005. Η ∆ιαχειριστική Αρχή, µε δική της ευθύνη, 
µπορεί να εκχωρήσει αρµοδιότητες σε άλλες Υπηρεσίες.  

∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών ορίζεται ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών, ο οποίος παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι: (i) η επιλεξιµότητα των αιτήσεων και η 
διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς και η συµφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες 
πριν από την εντολή πληρωµής ελέγχονται, (ii) οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρίζονται 
επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά βιβλία, (iii) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από 
την κοινοτική νοµοθεσία, (iv) τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και 
τη µορφή που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες, (v)  τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα 
και διατηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την 
αναγνωσιµότητα τους διαχρονικώς, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την 
έννοια των κοινοτικών κανόνων. 

Μονάδες εφαρµογής: Η ∆ιαχειριστική Αρχή και ο Οργανισµός πληρωµών αναθέτουν µέρος των 
αρµοδιοτήτων τους σε Μονάδες Εφαρµογής, οι οποίες συλλέγουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται, 
αξιολογούν τις αιτήσεις, διενεργούν τους απαιτούµενους ελέγχους και υποβάλλουν στον 
Οργανισµό Πληρωµών αιτήµατα πληρωµής των δικαιούχων.  Παράλληλα, συµβάλουν στη 
διαµόρφωση αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση των µέτρων.  

Έχουν οριστεί 5 Μονάδες Εφαρµογής: (i)  Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών Τµήµατος 
Γεωργίας (13 µέτρα), (ii) Τµήµα ∆ασών (3 µέτρα), (iii) Υπουργείο Εσωτερικών (2 µέτρα), (iv) 
Ανεξάρτητο Τµήµα Κ.Ο.Α.Π. (3 µέτρα), (v) Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (1 
µέτρο)  

Οργανισµός πιστοποίησης θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του Κυπριακού 
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια,  έχοντας υπόψη το 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.   

Το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµογής εµφανίζεται στο ∆ιάγραµµα της επόµενης σελίδας. 

 

6.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Περιγραφή του συστήµατος: Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης ανταποκρίνονται στο 
CMEF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της ∆ιαχειριστικής Αρχής είναι η δηµιουργία ενός 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος µέσω του οποίου, µετά και την µηχανογράφηση των 
εντύπων των αιτήσεων, θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής  των δεδοµένων που απαιτούνται για  
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

Αρµοδιότητες µε βάση το άρθρο 75 
του Κανονισµού 1698/2005 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Αρµοδιότητες µε βάση το 

 άρθρο 6 
του Κανονισµού 1290/2005 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
-Άσκηση αρµοδιοτήτων 
του άρθρου 75 του 
1698/2005 και του 
άρθρου 6 του 1290/2005 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ 
- Άσκηση αρµοδιοτήτων 

του άρθρου 75 του 
1698/2005 και του άρθρου 

6 του 1290/2005 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Άσκηση αρµοδιοτήτων 
του άρθρου 75 του 

1698/2005 του άρθρου 6 
του 1290/2005 

Ανεξάρτητο Τµήµα 
ΚΟΑΠ 

- Άσκηση αρµοδιοτήτων 
του άρθρου 75 του 

1698/2005 και του άρθρου 
6 του 1290/2005 

Υ.Ε.Β.Τ 
- Άσκηση αρµοδιοτήτων 

του άρθρου 75 του 
1698/2005 και του άρθρου 

6 του 1290/2005 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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την ποσοτικοποίηση των δεικτών. Τα δεδοµένα των εντύπων των αιτήσεων θα µηχανογραφούνται  
σε ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο και, ακολούθως, µε την βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, θα γίνεται 
επεξεργασία των δεδοµένων και θα υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες. Επιπλέον, για κάθε µέτρο, 
θα οριστεί υπεύθυνος χειριστής,  σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο Κοινό Πλαίσιο 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το οποίο φέρει την ευθύνη για την συγκέντρωση των 
δεδοµένων από τα έντυπα των αιτήσεων, µέσω του συστήµατος, την ποσοτικοποίηση του δείκτη 
και την καταγραφή των τιµών σε ειδική βάση δεδοµένων, η οποία θα είναι διαθέσιµη στη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος. Η ∆ιαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει σε µερική 
τροποποίηση του υφιστάµενου λογισµικού συστήµατος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης το 
οποίο χρησιµοποιείται για το Προγραµµατικό Έγγραφο 2004 – 2006.  

Επιτροπή Παρακολούθησης: Στο Πρώτο Επίσηµο Προσχέδιο του Προγράµµατος ορίζεται η 
σύνθεση της Επιτροπής, στην οποίαν προεδρεύει ο ∆/ντής του Τµήµατος Γεωργίας και στην 
οποίαν συµµετέχουν ο προϊστάµενος της Γραµµατείας της ∆ιαχειριστικής Αρχής και εκπρόσωποι 
του ΥπΓΦΠΠ, του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, του Γραφείου 
Προγραµµατισµού, του Τµήµατος ∆ασών, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, των Υπουργείων 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης, των Κρατικών Αρχών που 
ασχολούνται µε τα οριζόντια θέµατα, των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων και µη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, µε πρόβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ισόρροπη συµµετοχή ανδρών 
και γυναικών. 

∆ράσεις δηµοσιοποίησης του ΠΑΑ και ενηµέρωσης του αγροτικού πληθυσµού:  Υπάρχει σαφής 
πρόθεση εφαρµογής δράσεως για ενηµέρωση των πιθανών δικαιούχων, των επαγγελµατικών 
οργανώσεων, των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων, των οργανισµών που 
συµµετέχουν στην προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για τις δυνατότητες που προσφέρονται καθώς και τους κανόνες για χρηµατοδότηση 
από το πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτό έχει ετοιµαστεί ειδικό επικοινωνιακό σχέδιο  που στοχεύει 
στην ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου, των ενδιαφερόµενων φορέων και του ευρύτερου κοινού. 
Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει: (i) δηµοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργείου Γεωργίας, όταν 
εγκριθεί το ΠΑΑ 2007-2013, (ii) έκδοση έντυπου υλικού, (iii) περιφερειακές συγκεντρώσεις για 
ενηµέρωση των γεωργών, (iv) εξειδικευµένες ενηµερώσεις για µεγάλους κλάδους παραγωγής, 
όπως την αγελαδοτροφία, αµπελουργία, κλπ., (v) ετήσια προγράµµατα Γεωργικών Εφαρµογών, 
(vi) ενηµέρωση για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω των αναφορών στην ιστοσελίδα 
του Τµήµατος Γεωργίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης και επίλυσης αποριών, (vii)  µέσω του 
Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου, (viii) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, (ix) άρθρα σε τεύχη  
του περιοδικού «Αγρότης» που εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας και σε εφηµερίδες. Το 
σχέδιο δηµοσιοποίησης θα λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις για τη µεγαλύτερη δυνατή visibility της 
συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέας υλοποίησής του θα είναι ο Τοµέας 
∆ηµοσιότητας του ΥπΓΦΠΠ. 

Εταιρική Σχέση: Ιδιαίτερη συµµετοχή δόθηκε στην ενεργό συµµετοχή των οικονοµικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων στον προγραµµατισµό της Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-
2013. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικά οι Αγροτικές 
Οργανώσεις είχαν κληθεί εκ των προτέρων (από Σεπτέµβριο 2005) να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους τόσο για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο όσο και για το Πρόγραµµα 2007-2013. Στο κεφάλαιο 
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14.1 του Επίσηµου Προσχεδίου καταχωρείται λεπτοµερειακός κατάλογος των οικονοµικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών Εταίρων. 

Τεχνική Βοήθεια,  που κρίνεται απαραίτητη για την ετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, 
δηµοσιότητα, έλεγχο και αξιολόγηση των µέτρων και γενικά του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, καθώς και για ορισµένες αναγκαίες δαπάνες της Αρχής ∆ιαχείρισης. Οι δράσεις 
προσδιορίζονται λεπτοµερειακά στο Επίσηµο Προσχέδιο και καλύπτουν απόλυτα δικαιολογηµένες 
ανάγκες της ∆ιαχειριστικής Αρχής, προκειµένου να υποστηρίξει την αποτελεσµατική εφαρµογή 
του Προγράµµατος. 

∆ιοικητικοί και Επιτόπιοι Έλεγχοι: Η περιγραφή που γίνεται στο Κεφάλαιο 17 του Επίσηµου 
Προσχεδίου τεκµηριώνει την απόλυτη συµµόρφωση των Αρχών εφαρµογής του Προγράµµατος 
στην διενέργεια των προβλεποµένων ελέγχων, όπως είναι: έλεγχοι σε επίπεδο παραλαβής και 
αποδοχής των αιτήσεων, µε ειδική έµφαση για τους ελέγχους που αφορούν σε ορισµένα Μέτρα 
των Αξόνων 1, 2, 3 και 4, περιλαµβανοµένων και των επιτόπιων ελέγχων για πολλαπλή 
συµµόρφωση και για την εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 
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Α-1 Λογαριασµός Γεωργικού Εισοδήµατος Κύπρου για το 2004   

Α-2 Common Baseline Indicators Context related 

Α-3 Κοινοί βασικοί δείκτες «objective related” Παράρτηµα Ι του  ΕΣΣΑΑ 

Β-1 Κατανοµή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων κατά Μέτρο και Άξονα 
Προτεραιότητας 

Β-2 Εκατοστιαία κατανοµή των διαθέσιµων Οικονοµικών Πόρων κατά Μέτρο 
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Β-3 Potential Measures under (EC) Reg. 1698/2005 (Potential “Shopping 
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Πίνακας Α-1 
Λογαριασµός Γεωργικού Εισοδήµατος Κύπρου για το 2004   

 

(σε εκατ. ευρώ)
Κωδικός    (NEW 

CRONOS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκατοµµ. €

01000 Σιτηρά (συν σπόροι) 18,562
01100 Σιτάρι 1,363
01500 Αραβόσιτος 0,000
01900 Λοιπά (Κριθάρι) 17,199

02000 Βιοµηχανικά Φυτά 2,062
02300 Ακατέργαστος Καπνός 0,859
02400 Ζαχαρότευτλα 0,000
02900 Ελαιούχοι Σπόροι 1,203

Λοιπά 0,000

03000 Κτηνοτροφικά Φυτά 13,062
04000 Κηπευτικά 77,683
04100 Νωπά Λαχανικά 56,200
04200 Φυτά και λουλούδια 21,483

05000 Πατάτες (συν σπόροι) 32,139

06000 Φρουτά 97,448
07000 Κρασί 0,172
08000 Ελαιόλαδο 15,640

09000 Λοιπά Φυτικά Προϊόντα 9,625

10000 Φυτική Παραγωγή 266,393

11000 Ζώα 179,943
11100 Βοοειδή 7,734
11200 Χοιροειδή 59,466
11400 Αιγοπρόβατα 45,201
11500 Πουλερικά 62,731
11900 Άλλα ζώα 4,812

12000 Ζωϊκά Προϊόντα 85,074
12100 Γάλα 66,168
12200 Αυγά 12,718
12900 Λοιπά  6,187

13000 Ζωϊκή Παραγωγή 265,017

15000 Γεωργικές Υπηρεσίες 0,000

16000 Γεωργική Παραγωγή 531,408

17000 Πρώτη µεταποίηση 21,483

18000 Παραγωγή γεωργ . τοµέα 552,892

19000 Ενδιάµεσες Εισροές 268,970
19010 Σπόροι και δενδρύλλια 23,889
19020 Ενέργεια, Λιπαντικά 16,327
19030 Λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους 17,358
19040 Προϊόντα φυτοπροστασίας και παρασιτοκτόνα 16,327
19050 Κτηνιατρικά Έξοδα 9,109
19060 Ζωοτροφές 128,384
19900 Λοιπές ενδιάµεσες εισροές 57,575
20000 Ακαθ. Προστιθέµενη Αξία 283,922
21000 Αποσβέσεις 15,640
22000 Καθ. Προστιθέµενη Αξία 268,282
23000 Αµοιβές Εργατών 300,249
24000 Φόροι επί της παραγωγής 1,547
25000 Επιδοτήσεις 2,750
27000 Αποτελέσµατα Εκµετ/σης -30,764
28000 Ενοίκια 9,796
29000 Τόκοι Χρεωστικοί 10,312
30000 Τόκοι Πιστωτικοί 0,000

31000 Γεωργικό Εισόδηµα -50,872
Πηγή: EUROSTAT
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Πίνακας Α-2 
Common Baseline Indicators Context related 

(CMEF, Doc 09, January 2006) 
 

AXIS  INDICATOR MEASUREMENT 

Horizontal 1 Designation of rural areas 
importance of rural areas 

Designation of rural areas with OECD methodology 

 2 Importance of rural areas % territory in rural areas 
% population in rural areas 
% GVA in rural areas 
% employment in rural areas 

3 Agricultural land use farm 
structure 

% arable area / permanent grass / permanent crops 

4 Farm structure Number of farms 
Utilized agricultural area 
Average area farm size and distribution 
Average economic farm size and distribution 
Labour Force 

5 Forestry structure Area of forest available for wood supply (FAWS) 
Ownership (% area of FAWS under "eligible" 
ownership) 

AXIS 1, Improving 
the competitiveness 
of the agricultural 
and forestry sector 

6 Forest productivity Average size of private holding (FOWL) 
Average net annual volume increment (FAWS) 

7 Land cover % area in agricultural / forest / natural / artificial 
8 LFA % UAA in non LFA / LFA mountain / other LFA / 

LFA with specific handicaps 
9 Areas of extensive agriculture %UAA for extensive arable crops 

%UAA for extensive grazing 
10 Natura 2000 area % territory under Natura 2000 % UAA under 

Natura 2000 %  
% forest area under Natura 2000 

11 Biodiversity: Protected forest % FOWL protected to conserve biodiversity, 
landscapes and specific natural elements (MCPFE 
4.9, classes 1.1, 1.2, 1.3 & 2) 

12 Development of forest area Average annual increase of forest and other wooded 
land areas 

13 Forest ecosystem health % trees / conifers / broadleaved in defoliation 
classes 2-4 

14 Water quality % territory designated as Nitrate Vulnerable Zone 
15 Water use % irrigated UAA 

AXIS 2, Improving 
the environment and 
the countryside 
through land 
management  

16 Protective forests concerning 
primarily soil and water 

FOWL area managed primarily for soil & water 
protection (MCPFE 5.1 class 3.1) 

17 Population density Population density 
18 Age structure % people aged (0-14) y.o. / (15-64) y.o. / >=65 y.o. 

in total population 
19 Structure of the Economy % GVA by branch (Primary / Secondary / Tertiary 

sector) 
20 Structure of Employment % employment by branch (Primary / Secondary / 

Tertiary sector) 
21 Long-term unemployment % Long-term unemployment (as a share of active 

population) 
22 Educational attainment % adults (25_64) with Medium & High educational 

attainment 

AXIS 3, Improving 
the quality of life in 
rural areas and 
encouraging the 
diversification of 
economic activity 

 

23 Internet infrastructure DSL coverage 
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Πίνακας Α-3 

Κοινοί βασικοί δείκτες «objective related” 
Παράρτηµα Ι του  ΕΣΣΑΑ 

 

α/α Περιγραφή Πηγή 
στοιχείων Κύπρος EU 

 Οριζόντιοι ∆είκτες:     
01 Οικονοµική Ανάπτυξη: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µέσος όρος 2002-

2004 
 

ΣΥΚ 
 

81,57% 
ΕU-25 
20.478 

02 Απασχόληση: Εργαζόµενοι ηλικίας 15-64 ετών ως ποσοστό % 
του συνολικού πληθυσµού της ίδιας ηλικιακής οµάδας, 2004:  

Άνδρες 
Γυναίκες 

 
 

ΣΥΚ 

 
 

69,1% 
59,0% 

 
ΕU-25
63,1% 

03 Ανεργία: Ποσοστό ανέργων επί του συνολικού ενεργού 
πληθυσµού, 2004 

 
Eurostat 

 
4,7% 

EU-25
9,2% 

 ∆είκτες σχετικοί µε τον Άξονα προτεραιότητας 1 
(Ανταγωνιστικότητα): 

  

04 Κατάρτιση και εκπαίδευση στη γεωργία: Ποσοστό % των 
αγροτών µε βασική και πλήρη εκπαίδευση, 2003: 

Βασική εκπαίδευση 
Πλήρης εκπαίδευση 
Βασική και πλήρης 

 
 

ΣΥΚ 

 
 

5,31% 
0,62% 
5,93% 

 
 

EU-14 
17,5% 

05 Ηλικιακή δοµή στη γεωργία: Η αναλογία µεταξύ ποσοστού 
αγροτών ηλικίας µικρότερης των 35 ετών και ποσοστού αγροτών 
ηλικίας µεγαλύτερης ή ίσης των 55 ετών, 2003: 

 
 

Eurostat 

 
 

0,14 

 
 

- 
06 Παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία: ΑΠΑ ανά 

ετήσια µονάδα εργασίας, µέσος όρος 2002-2004: 
 

Eurostat 
55% 

(94,30 )ε 
EU-25

17.145 ε 

07 ∆ηµιουργία Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου στη 
γεωργία, 2003: 

 
ΣΥΚ 

 
80,1 mε 

 
- 

08 Ανάπτυξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα 
(αριθµός εργαζοµένων):  

2003 
2004 

 
 

ΣΥΚ 

 
 

22.600 
22.500 

 
 

-
 

09 Οικονοµική ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα: ΑΠΑ: 
2003 
2004 

 
ΣΥΚ 

 
380,4mε 
369,3mε 

 
- 

10 Παραγωγικότητα της εργασίας στον τοµέα της 
βιοµηχανίας τροφίµων: ΑΠΑ/εργαζόµενο, 2003: 

 
ΣΥΚ 

 
33.300ε 

EU-19
46.715ε 

11 ∆ηµιουργία Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου στον τοµέα 
της βιοµηχανίας τροφίµων, 2003:  

 
ΣΥΚ 

 
41,9 mε 

 
- 

12 Ανάπτυξη της απασχόλησης στον τοµέα βιοµηχανίας 
τροφίµων: Αριθµός εργαζοµένων, 2003: 

 
ΣΥΚ 

 
12.500 

 
- 

13 Οικονοµική ανάπτυξη στον τοµέα βιοµηχανίας τροφίµων: 
ΑΠΑ, 2003: 

 
ΣΥΚ 

 
415,5 mε 

 
- 

14 Παραγωγικότητα της εργασίας στον δασικό τοµέα: - ΝΑ - 

15 ∆ηµιουργία Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου στον    
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α/α Περιγραφή Πηγή 
στοιχείων Κύπρος EU 

δασικό τοµέα: - ΝΑ - 

16 Σηµασία της γεωργίας ηµιεπιβίωσης στα νέα Κ-Μ: 
Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε µέγεθος µικρότερο της 
1ΕΜΜ, 2003: 

 
Eurostat 

 
37.100 

 
- 

 ∆είκτες σχετικοί µε τον Άξονα προτεραιότητας 2 
(περιβάλλον): 

  

17 Βιοποικιλότητα: Τάσεις του δείκτη του πληθυσµού των πουλιών 
αγροτικών περιοχών 

 
- 

 
- 

ΕU-15
96,2 (2003) 

18 Βιοποικιλότητα: Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση υψηλής 
φυσικής αξίας, 2000: 

 
ΥΠ 

 
0,11 ha 

EU-25
30,8 m ha 

19 Βιοποικιλότητα: Εκατοστιαία σύνθεση ειδών δένδρων: 
Κωνοφόρα: 
Πλατύφυλλα: 
Μικτά: 

 
ΤBFRA 

2000 

 
41,4% 
0,4% 

58,2% 

 
- 

20 Ποιότητα νερού: Πλεόνασµα νιτρικών, κιλά/εκτάριο, 2002: Τµ. 
Γεωργίας 

44 ΕU-15
55 

21 Ποιότητα νερού: Ρύπανση από νιτρικά και φυτοφάρµακα: (i) 
ετήσιες τάσεις στη συγκέντρωση νιτρικών στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα (2000-2002), (ii) ετήσιες τάσεις στη 
συγκέντρωση φυτοφαρµάκων στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα 

 
 
 

EEA 

 
 
 

NA 

 
 
 

- 
22 Έδαφος: Εκτάσεις που κινδυνεύουν από διάβρωση: 

τόνοι/εκτάριο/έτος (2004): 
 
- 

 
NA 

 
- 

23 Έδαφος: Οργανική Γεωργία: Χρησιµοποιούµενη γεωργική γη για 
οργανική γεωργία, 2002:  

 
Γ∆ 

Γεωργίας 

 
200 ha 

 
- 

24 Αλλαγή του κλίµατος: Παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας: 
         Από τη γεωργία 
         Από τα δάση 

 
Εur 

Observer 
Τµήµα 
∆ασών  

 
1,04 ΚΤoe 

ΕU-25 
2.424 Ktons 

53.996 KToe 

25 Αλλαγή του κλίµατος: Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση για 
ανανεώσιµη ενέργεια, 2004: 

 
- 

- 
NA 

 
- 

26 Αλλαγή του κλίµατος: Εκποµπές αερίων - NA - 

 ∆είκτες σχετικοί µε τον Άξονα προτεραιότητας 3 
(Ευρύτερη Αγροτική Ανάπτυξη): 

   

27 Γεωργοί µε άλλη επικερδή δραστηριότητα: Ποσοστό 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε άλλη επικερδή δραστηριότητα, 
2003: 

 
 

Eurostat  

 
 

0,2% 

 
EU-25
31,2% 

28 Ανάπτυξη της απασχόλησης στο µη γεωργικό τοµέα,: 
Απασχολούµενοι στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα (2004): 

 
ΣΥΚ 

 
298.700 

EU-25
188.153.600 

29 Οικονοµική ανάπτυξη στο µη γεωργικό τοµέα: ΑΠΑ, 2004: ΣΥΚ 11.451 mε EU-25
8.601.115 mε

30 Ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης: Αυτοαπασχολούµενοι, 
2004: 

 
ΣΥΚ 

 
79.800 

EU-25
29.301.000 

31 Τουριστικές δοµές στις αγροτικές περιοχές: Αριθµός 
κλινών (ξενοδοχεία, κάµπινγκ, εξοχικά καταλύµατα), 2004: 

 
Eurostat 

 
96.535 

 
- 

32 Λήψη διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές:  
• Ποσοστό νοικοκυριών που χρησιµοποιούν DSL (2005): 
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α/α Περιγραφή Πηγή 
στοιχείων Κύπρος EU 

Αστικές περιοχές 
Αγροτικές περιοχές 
Σύνολο 

• Ποσοστό πληθυσµού µε συνδροµή DSL (2004): 

ΣΥΚ 32,6% 
14,4% 
27,2% 

2,4% 

EU-15
7,9% 

 
- 

33 Ανάπτυξη του τοµέα των Υπηρεσιών: Ποσοστό ΑΠΑ από 
Υπηρεσίες: 

 
ΣΥΚ 

 
76,6% 

 
70,9% 

 34 Καθαρή µετανάστευση (2004): Ποσοστό %ο  ΣΥΚ 21,3‰ - 
35 ∆ια βίου εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές: Ποσοστό του 

ενεργού πληθυσµού που συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
κατάρτισης (2004) 

 
 

Eurostat 

 
 

5,9% 

 
EU-25

7,7% 

 ∆είκτης σχετικός µε τον Άξονα Προτεραιότητας 4 
(Leader): 

  

36 Ανάπτυξη Οµάδων Τοπικής ∆ράσης: Ποσοστό πληθυσµού 
που καλύπτεται από ΟΤ∆ (2005): 

 
KAO 

 
10% 

EU-25
14,3% 

ΣΥΚ:  Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
ΥΠ:  Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
ΚΑΟ:  Κλάδος Αγροτικής Οικονοµίας 
ΑΠΑ:  Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 
ΑΕΠ:  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
EEA:  European Environment Agency 
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EAFRD
∆ηµόσια 
∆απάνη   

1 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

2

Συνολικό 
κόστος 
3=1+2

∆ηµόσια 
∆απάνη 
1/3*100

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

2/3*100

1.1 111 21 Επαγγελµατική κατάρτιση και προαγωγή της γνώσης αγροτών 1,75 3,50 0,00 3,50 100,00 0,00

1.2 112 22 Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών 5,00 10,00 0,00 10,00 100,00 0,00

1.3 113 23 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών 7,50 15,00 0,00 15,00 100,00 0,00

1.4 114 24 Χρήση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές 1,00 2,00 0,50 2,50 80,00 20,00

1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 27,48 54,97 54,97 109,94 50,00 50,00

1.5.2
Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις

5,50 11,00 13,40 24,40 45,08 54,92

1.6 123 28
Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα.  
∆ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και 
Εµπορίας Γεωργικών και ∆ασοκοµικών Προϊόντων

12,00 24,00 36,00 60,00 40,00 60,00

1.7 125 26 και 30 Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη 0,53 1,05 0,12 1,17 90,05 9,95

1.8.1 132 32 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των 
τροφίµων 2,00 4,00 0,00 4,00 100,00 0,00

1.8.2 133 33 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο 
πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων 1,50 3,00 1,285 4,29 70,01 29,99

1.9 142 35 Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων και Ενώσεων 
Οµάδων Παραγωγών 4,00 8,00 0,00 8,00 100,00 0,00

1.10 131 20 Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση προτύπων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2,00 4,00 0,00 4,00 100,00 0,00

70,26 140,52 106,27 246,79 56,94 43,06

Κωδικός Μέτρου

121

Εκατοµµύρια € Ποσοστά %Νοµική 
Βάση Άρθρο 
Καν. (ΕΕ) 

1698/05

Περιγραφή των ΜέτρωνΕΠΑΑ

Πίνακας B-1

CMEF

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού τοµέα

Το συνολικό κόστος εφαρµογής του ΠΑΑ 2007-2013 κατά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας

Άξονας 1

26

Σύνολο ΄Αξονα 1
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211 37 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα σε ορεινές περιοχές 4,18 8,36 0,00 8,36 100,00 0,00

212 38 Ενισχύσεις σε άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα εντός των 
ορεινών 20,34 40,68 0,00 40,68 100,00 0,00

2.2 213 38 Ενισχύσεις NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ 1,40 2,80 0,00 2,80 100,00 0,00

2.3.1 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα αµπέλια 11,00 22,00 0,00 22,00 100,00 0,00

2.3.2 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες 3,75 7,50 0,00 7,50 100,00 0,00

2.3.3 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή 7,50 15,00 0,00 15,00 100,00 0,00

2.3.4 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες 
καλλιέργειες 3,50 7,00 0,00 7,00 100,00 0,00

2.3.5 ∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων 
αµπελιών και διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων 0,45 0,90 0,00 0,90 100,00 0,00

2.3.6 ∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και 
του παραδοσιακού τοπίου µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές 7,50 15,00 0,00 15,00 100,00 0,00

2.3.7 Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων 3,50 7,00 0,00 7,00 100,00 0,00

2.3.8 Παροχή ενισχύσεων για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
άγριας πανίδας 0,90 1,80 0,00 1,80 100,00 0,00

2.4.1 221 43 ∆άσωση Γεωργικής Γης 0,60 1,20 0,40 1,60 75,02 24,98
2.4.2 222 44 Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων 0,11 0,22 0,07 0,29 75,01 24,99
2.4.3 223 45 ∆άσωση µη Γεωργικής Γης 0,59 1,19 0,40 1,58 75,00 25,00
2.5 226 48 Προστασία των ∆ασών και Αναδάσωση Καµένων Περιοχών 2,25 4,50 0,00 4,50 100,00 0,00

2.6.1 227 49 Μη παραγωγικές επενδύσεις 2,50 5,00 0,00 5,00 100,00 0,00
2.6.2 225 47 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 0,25 0,50 0,00 0,50 100,00 0,00
2.6.3 224 46 Ενισχύσεις Natura 2000 0,25 0,50 0,00 0,50 100,00 0,00

70,57 141,142 0,87 142,01 99,39 0,61

214 39

Σύνολο ΄Αξονα 2

Άξονας 2 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και ενδυνάµωση του κοινωνικοοικονοµικού 

2.1
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3.1 313 55 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε µικρής κλίµακας 
υποδοµές 2,67 5,34 2,67 8,01 66,66 33,34

321 Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών/Κοινωνικών παροχών
322 56 Αναζωογόνηση και ανάπτυξη της Υπαίθρου

341 52,59 Απόκτηση δεξιοτήτων 0,15 0,30 0,00 0,30 100,00 0,00
14,46 28,94 10,43 39,37 73,51 26,49

411 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 1 1,23 2,45 2,45 4,90 50,00 50,00
412 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 2 0,25 0,50 0,00 0,50 100,00 0,00
413 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 3 1,94 3,88 1,29 5,17 75,01 24,99

4.2 421 ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία 0,16 0,33 0,00 0,33 100,00 0,00
4.3 431 Λειτουργία των ΟΤ∆, απόκτηση δεξιοτήτων-εµψύχωση 0,73 1,46 0,00 1,46 100,00 0,00

4,31 8,61 3,74 12,35 69,71 30,29

5.1 511 66 Τεχνική Υποστήριξη 2,92 5,82 0,00 5,82 100,00 0,00
2,92 5,82 0,00 5,82 100,00 0,00

162,52 325,03 121,31 446,34 72,82 27,18

24,98

Σύνολο ΄Αξονα 3

3.2
31,06

61, 62, 63, 
64, 65

Άξονας 3 Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας

23,3011,64
57 ∆ικτύωση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

7,76
323

75,02

Σύνολο Προγράµµατος

Σύνολο ΄Αξονα 4

LEADERΆξονας 4

Τεχνική Υποστήριξη

Σύνολο Τεχνικής Υποστήριξης

4.1
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Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα

ΕΠΑΑ CMEF Περιγραφή των Μέτρων στο ΕΠΠΑ στον Άξονα 
Προτεραιότητας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού 
τοµέα

140,52 43,23 100,00

1.1 111 Επαγγελµατική κατάρτιση και προαγωγή της γνώσης αγροτών 3,50 1,08 2,49
1.2 112 Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών 10,00 3,08 7,12
1.3 113 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών 15,00 4,61 10,67

1.4 114 Χρήση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών από τους γεωργούς 2,00 0,62 1,42

1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 54,97 16,91 39,12

1.5.2 Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 11,00 3,38 7,83

1.6 123
Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα.  ∆ηµιουργία και 
Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ∆ασοκοµικών 
Προϊόντων

24,00 7,38 17,08

1.7 125 Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη 1,05 0,32 0,75
1.8.1 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων 4,00 1,23 2,85

1.8.2 133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων 
για την ποιότητα των τροφίµων 3,00 0,92 2,13

1.9 142 Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων και Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών 8,00 2,46 5,69

1.10 131 Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4,00 1,23 2,85

Εκατοστιαία συµµετοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β-2

Κωδικός Μέτρου

ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
(∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ)

∆ηµόσια 
∆απάνη   

(εκατοµµ.€)

Άξονας 1

121
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Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα

ΕΠΑΑ CMEF Περιγραφή των Μέτρων στο ΕΠΠΑ στον Άξονα 
Προτεραιότητας

∆ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και 
ενδυνάµωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αγροτικών 
περιοχών

141,14 43,42 100,00

211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα σε ορεινές περιοχές 8,36 2,57 5,92
212 Ενισχύσεις σε άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα εντός των ορεινών 40,68 12,52 28,82

2.2 213 Ενισχύσεις NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ 2,80 0,86 1,98

2.3.1 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα αµπέλια 22,00 6,77 15,59

2.3.2 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες 7,50 2,31 5,31
2.3.3 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή 15,00 4,61 10,63

2.3.4 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες 7,00 2,15 4,96

2.3.5 ∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και 
διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων 0,90 0,28 0,64

2.3.6 ∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και του παραδοσιακού 
τοπίου µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές 15,00 4,61 10,63

2.3.7 Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων 7,00 2,15 4,96
2.3.8 Παροχή ενισχύσεων για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων άγριας πανίδας 1,80 0,55 1,28
2.3.1 221 ∆άσωση Γεωργικής Γης 1,20 0,37 0,85
2.3.2 222 Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων 0,22 0,07 0,15
2.3.3 223 ∆άσωση µη Γεωργικής Γης 1,19 0,36 0,84
2.4 226 Προστασία των ∆ασών και Αναδάσωση Καµένων Περιοχών 4,50 1,38 3,19

2.5.1 227 Μη παραγωγικές επενδύσεις 5,00 1,54 3,54
2.5.2 225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 0,50 0,15 0,35
2.5.3 224 Ενισχύσεις Natura 2000 0,50 0,15 0,35

Εκατοστιαία συµµετοχή
∆ηµόσια 
∆απάνη   

(εκατοµµ.€)

Κωδικός Μέτρου

Άξονας 2

2.1

214
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Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα

ΕΠΑΑ CMEF Περιγραφή των Μέτρων στο ΕΠΠΑ στον Άξονα 
Προτεραιότητας

Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας

28,94 8,90 100,00

3.1 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε µικρής κλίµακας υποδοµές 5,34 1,64 18,45
321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό
322 Ανάπλαση χωριών και ανάπτυξη

323
Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 
χωριών και το τοπίο της υπαίθρου

341 Απόκτηση δεξιοτήτων 0,30 0,09 1,04

LEADER 8,61 2,65 100,00

411 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 1 2,45 0,75 0,28
412 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 2 0,50 0,15 0,06
413 ∆ράσεις Leader στον Άξονα 2 3,88 1,19 0,45

4.2 421 ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία 0,33 0,10 0,04
4.3 431 Λειτουργία Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και Απόκτηση ∆εξιοτήτων 1,46 0,45 0,17

Τεχνική Υποστήριξη 5,82 1,79 100,00

325,03 100,00 -

23,30 7,17 80,51

Εκατοστιαία συµµετοχή
∆ηµόσια 
∆απάνη   

(εκατοµµ.€)

Άξονας 3

Κωδικός Μέτρου

3.2

Πηγή: Πίνακας Β-1

Άξονας 5

ΕΠΑΑ

4.1

Άξονας 4



                                                  

Εκ των προτέρων  αξιολόγηση του Προγράµµατος                              -114-                       ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

Πίνακας Β-3 
Potential Measures under (EC) Reg. 1698/2005 (Potential “Shopping basket”) 

Code Measure 
Articles of  

Reg. (EC) N° 1698/2005 
AXIS 1: Improving the competitiveness of the Agricultural and Forestry sector  

111 Vocational training and information actions  Article 20 (a) (i), 21 
112 Setting up of young farmers Article 20 (a) (ii), 22 
113 Early retirement  Article 20 (a) (iii),  23 
114 Use of advisory services Article 20 (a) (iv),  24 

115 Setting up of management, relief and advisory 
services  Article 20 (a) (v), 25 

121 Modernisation of agricultural holdings Article 20 (b) (i), 26 
122 Improvement of  the economic value of forests  Article 20 (b) (ii), 27 
123 Adding value to agricultural and forestry products Article 20 (b) (iii), 28 

124 
Cooperation for development of new products, 
processes and technologies in the agriculture and 
food sector and the forestry sector 

Article 20 (b) (iv), 29 

125 Infrastructure related to the development and 
adaptation of agriculture and forestry Article 20 (b) (v), 30 

126 
Restoring agricultural production potential 
damaged by natural disasters and introducing 
appropriate prevention actions 

Article 20 (b) (vi)  

131 Meeting standards based on Community 
legislation Article 20 (c) (i), 31 

132 Participation of farmers in food quality schemes Article 20 (c) (ii), 32 
133 Information and promotion activities  Article 20 (c) (iii), 33 
141 Semi-subsistence farming  Article 20 (d) (i), 34 
142 Producer groups Article 20 (d) (ii), 35 

AXIS 2: Improving the Environment and the countryside through land Management  

211 Natural handicap payments to farmers in mountain 
areas Article 36 (a) (i), 37  

212 Payments to farmers in areas with handicaps, other 
than mountain areas Article 36 (a) (ii), 37 

213 Natura 2000 payments and payments linked to 
Directive 2000/60/EC (WFD) Article 36 (a) (iii), 38 

214 Agri-environment payments Article 36 (a) (iv), 39 
215 Animal welfare payments Article 36 (a) (v), 40 
216 Non-productive investments Article 36 (a) (vi), 41 
221 First afforestation of agricultural land Article 36 (b) (i), 43 

222 First establishment of agroforestry systems on 
agricultural land Article 36(b) (ii), 44 

223 First afforestation of non-agricultural land Article 36 (b) (iii), 45 
224 Natura 2000 payments Article 36 (b) (iv), 46 
225 Forest-environment payments Article 36 (b) (v), 47 

226 Restoring forestry potential and introducing 
prevention actions Article 36 (b) (vi), 48 

227 Non-productive investments Article 36 (b) (vii), 49 

AXIS 3: Improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity  
311 Diversification into non-agricultural activities Article 52 (a) (i), 53 
312 Business creation and development  Article 52 (a) (ii), 54 
313 Encouragement of tourism activities Article 52 (a) (iii), 55 

321 Basic services for the economy and rural 
population  Article 52 (b) (i), 56 

322 Village renewal and development  Article 52 (b) (ii), 57  
323 Conservation and upgrading of the rural heritage Article 52 (b) (iii), 57 
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Code Measure 
Articles of  

Reg. (EC) N° 1698/2005 
331 Training and information  Article 52 (c), 58 

341 Skills acquisition, animation and implementation 
of local development strategies Article 52 (d), 59 

AXIS 4:  LEADER 
41 

411 
412 
413 

Implementing local development strategies  
- competitiveness 
- environment/land management 
- quality of life/diversification 

Article 63 (a) 

421 Implementing cooperation projects  Article 63 (b) 
431 Running the local action group, acquiring skills 

and animating the territory as referred to in article 
59  

Article 63 (c) 

 
  
 
 


