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11..  ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΗΗ::  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  

1.1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Με βάζε ηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, ην 

πξψην θαζήθνλ ηνπ Αμηνινγεηή αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ αλαγθψλ. 

Ζ ελ ιφγσ εθηίκεζε ζα πξέπεη ηεθκεξησκέλα, φπνπ απαηηείηαη, λα θαηαιήγεη ζε ζπζηάζεηο γηα 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ν Αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ πιεξφηεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ηεο 

SWOT θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ: 

 ε SWOT αλάιπζε είλαη νινθιεξσκέλε θαη βαζίδεηαη ηεθκεξησκέλα ζε πιήξε θαη 

θαηάιιεια δεδνκέλα (ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δείθηεο ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ θαη ηηο ηηκέο 

βάζεο ησλ θνηλψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ) θαη παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηνπ ηνκέα θαη ησλ πεδίσλ παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  

 ε SWOT αλάιπζε ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

επαξθψο θαη δεφλησο ηεθκεξησκέλα απφ ηε SWOT αλάιπζε,  

 ε SWOT αλάιπζε είλαη ζπλεπήο θαη ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ηελ SWOT αλάιπζε 

άιισλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ, φπσο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε πκθσλία Δηαηξηθήο 

ρέζεο, δει. ην λέν ΔΠΑ 2014-2020.  

 ε αλάιπζε SWOT είλαη ζπλεπήο κε ηε ηξαηεγηθή Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (ΔΠΔ),  

 ζηε SWOT αλάιπζε θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ελζσκαηψλνληαη, νη νξηδφληηεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020, ην πεξηβάιινλ, ε άκβιπλζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε πξνζαξκνγή ζε απηή θαη ε θαηλνηνκία,  

 ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαηαδεηθλχνληαη νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ησλ επηκέξνπο εκπιεθφκελσλ νκάδσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  

 ζηε SWOT αλάιπζε θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα δηδάγκαηα 

απφ πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

 ε SWOT αλάιπζε θαη ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πξαγκαηνπνηεζήθαλ θαη θαηαγξαθήθαλ 

θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 5 

ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (Καλνληζκφο 1303/2013). 

 Ζ εθηίκεζε ηεο ινγηθήο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ελδερφκελσλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ην Πξφγξακκα. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί φηη ην Πξφγξακκα δηαθξίλεηαη απφ πςειφ βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζα 

πξέπεη αθελφο νη ζηφρνη ηνπ λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα αληηζηνηρίδνληαη κε 

αλάινγεο παξεκβάζεηο θαη αθεηέξνπ λα δηαθξίλεηαη κία αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη λα  

απνθεχγνληαη ζπγθξνχζεηο ή θελά κεηαμχ ζηφρσλ θαη παξεκβάζεσλ. 
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 Γνκή παξνπζίαζεο: Ζ εμεηδίθεπζε ηεο αλάιπζεο SWOT αιιά θαη ην πεξίγξακκα ηεο 

ζηξαηεγηθήο έρνπλ ιάβεη ρψξα αλά Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα. πλεπψο θξίλεηαη ινγηθφ ε 

δνκή ησλ ζρνιηαζκψλ πνπ αθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα δηάξζξσζε. 

Έκθαζε ζην ζρνιηαζκφ πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ζηνλ βαζκφ ηεθκεξίσζεο κε πιήξε, 

θαηάιιεια θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα, αιιά θαη ζηε ινγηθή ζπλέπεηά ηνπο κε ηελ αλάιπζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο SWOT αλάιπζεο, είλαη άκεζν παξάγσγν 

ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο, ζεκείν εθθίλεζεο ηεο νπνίαο είλαη νη 45 

θνηλνί δείθηεο πιαηζίνπ θαη νη πξφζζεηνη δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Καηά ζπλέπεηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη πνζνηηθά νη εηδηθνί δείθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλά ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα.  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΒΖΜΑΣΧΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΑ ΚΑΗ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (ΚΑΗ 

ΣΟΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ ΣΖ ΔΠΔ ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ) 

Σν έξγν ηεο Eθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 

ηεο Κχπξνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη ζπλερή 

δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη αιιεινελεκέξσζεο κεηαμχ ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ επξχηεξνπ πξνγξακκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ απνηειείηαη 

απφ κηα πιεζψξα θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαρέεηαη ζην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ θνξέσλ 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, πνπ εθπξνζσπνχλ νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί εηαίξνη. 

Σα ηδηαίηεξα ζχλζεηα θαζήθνληα ηνπ Αμηνινγεηή, πνπ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θνξείο 

νξίδνπλ θαη ην ηξφπν εκπινθήο ηεο Οκάδαο Αμηνιφγεζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ δπν 

δηαθξηηέο αιιά ζηελά ζπλεξγαδφκελεο νκάδεο ζηειερψλ πνπ είλαη: (η) ε νκάδα ζχληαμεο ηεο 

εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο, θαη (ηη) ε νκάδα ζχληαμεο ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Δθηίκεζεο 

Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔΠ).  

Ζ ζπκβνιή ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο μεθηλά απφ ην ζηάδην θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη εηνηκαζίαο ηεο αλάιπζεο SWOT κε ηελ δηαδηθαζία λα παίξλεη ηε κνξθή ηεο 

ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο θαη ε νπνία θαηαιήγεη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ζηελ Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε γηα παξνπζίαζε ηεο ζηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο. Οη απφςεηο θαη ηα ζρφιηα ηφο 

απφ ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε φζν θαη απφ ηα κεηέπεηηα ζρφιηα ηα νπνία ζηάιεθαλ 

εγγξάθσο, ελζσκαηψζεθαλ ζην θείκελν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έηζη πνπ δφζεθε ζηνλ 

χκβνπιν Αμηνιφγεζεο πξνζρέδην θεηκέλνπ ηνλ Ννέκβξην  ηνπ 2013. ηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, αμηνινγήζεθε ην 

πξνζρέδην θαη δφζεθαλ εγγξάθσο ζρφιηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ην πξψην επίζεκν έγγξαθν 

ησλ Αμηνινγεηψλ θαη ηα νπνία ιήθζεθαλ ππφςε θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ηειηθή αλάιπζε 

SWOT επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη θαη ε απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ. Μέζα απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηχπσζεο ησλ αλαγθψλ έηπραλ ρεηξηζκνχ σο δχν δηαθξηηά κέξε, σο απηφ 

πξνβιέπεηαη θαη απφ ην Δγρεηξίδην Αμηνιφγεζεο
1
. 

Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο, ν χκβνπινο ζπκκεηείρε ζε ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ κε Μνλάδεο Δθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ γηα λα εθηηκήζεη ηφζν ηελ επάξθεηα ησλ 

θνξέσλ φζν θαη λα θαηαγξάςεη εκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη 

θαιχηεξα ηηο πξνηεηλνκελεο παξεκβάζεο ηνπ λένπ ΠΑΑ. Παξάιιεια, έγηλαλ ζπζθέςεηο θαη 

ζπλαληήζεηο κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ λα ιεζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ν δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε (α) ηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηνπο 

αγξνπεξηβαιινληηθνχο δείθηεο, (β) ηελ δηαπηζησκέλε αζπκθσλία ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

δεηθηψλ βάζεο κεηαμχ ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

                                                
1
 Guidelines for the Ex-ante Evaluation of 2014-20 RDPs (August 2012) 
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Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη επίζεο πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ απνζαθήληζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ φπσο ην Πεξηερφκελν ηνπ Δζληθνχ Φαθέινπ γηα ηνλ 

Ππιψλα Η, ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεζκνζέηεζε ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ησλ Πεξηνρψλ ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000, ε νξηνζέηεζε ησλ νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ, αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ, ην εθηηκψκελν χςνο ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη ην αλαιπηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ πξνζρεδίσλ ησλ κέηξσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην φγδνν θεθάιαην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, έρεη ππνβάιεη δχν ζεκεηψκαηα, 

παξαζεησληαο εγγξάθσο ηηο εθηεκήζεηο ηνπσο πξνο ηελ παξέκβαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα 

ζέκαη πξνηφλησλ πνηφηεηαο θαη ζηελ νξηνζέηεζε θαη θαζνξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ 

εθαξκνγήο ηνπ Leader. 

Καηά ην ζηάδην θαηαγξαθήο ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο αιιά θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ 

Μέηξσλ, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκκεηείρε ζε αξηζκφ ζπλαληήζεσλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή θαη παξέκβελαη ζην έξγν κε πξνθνξηθέο εηζεγήζεηο ή κε ηελ  ππνβνιή αλεπίζεκσλ 

ζεκεησκάησλ. Ωο ελδηάκεζε επίζεκε ζέζε ηνπ Αμηνινγεηή, απνηειεί έγγξαθν ηνπ νπνίν 

ππνβιήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη πεξηειάκβαλε,   

 ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο νξηδόληηνπ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ λένπ ΠΑΑ 

 ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηα επί ησλ πξνζρεδίνπ ησλ κέηξσλ/θαζεζηώησλ 

Σν παξφλ έγγξαθν ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε θείκελα ηα νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηέζεζε ζηνλ Αμηνινγεηή θαη εηδηθφηεξα, ζηελ Σειηθή έθδνζε ηεο αλάιπζεο SWOT, ζην 

έγγξαθν θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ αλά κέηξν θαη πεξηνρή εζηίαζεο θαη ην 

έγγξαθν ησλ δεηθηψλ πιαηζίνπ. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεσξεί επίζεο φηη σο βάζε 

αλαθνξάο ζα έρεη ην ζρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο σο απηφ δφζεθε ζηνλ 

Αμηνινγεηή ζηηο 23/6/2014 (κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ησλ  ρξεκαηνδνηηθψλ θαηαλνκψλ 

πνπ πξνβιέπνπλ ην πνζνζηφ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο λα  αληηζηνηρεί ζην 55% ηεο ζπλνιηθήο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο, επί ηνπ νπνίνπ πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο – πξνηάζεηο.     
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22..  ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΗΗΗΗ::  ΔΔΚΚΘΘΔΔΖΖ  ΔΔΚΚ  ΣΣΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΡΡΧΧΝΝ  ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  

2.1. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

2.1.1. Αλάιπζε SWOT  θαη εθηίκεζε αλαγθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηδαγκάησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2.1.1.1. Γεληθά 

Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά δηεμνδηθή θαη 

νινθιεξσκέλε, αθνχ αλαδεηθλχεη ιεπηνκεξψο ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη εμειίμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, φζν θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Κππξηαθήο ππαίζξνπ θαη 

παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο SWOT. 

Παξαηεξείηαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δεηθηψλ βάζεο ψζηε λα δνζεί κηα πιήξεο 

θαη νξζή εηθφλα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ελψ ππάξρνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ αλαδεηθλχνπλ νξηζκέλα  θξίζηκα ζέκαηα φπσο ηελ ζεκαληηθή 

πζηέξεζε ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ δηάθνξα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν κεηαμχ αζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ αλαδεηθλχεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο ηππνινγίαο/δηάθξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ  κεγέζνπο  ηεο ρψξαο θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο ρξήζεηο γεο πνπ 

ζπληειέζζεθαλ αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ  αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ παξάθηησλ θαη 

ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ.  ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο επίζεο αλαδεηθλχνληαη 

θαη νξηζκέλα  πξφζζεηα αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλή 

επίπησζε πνπ ζα έρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο πνπ ζεκαηνδνηεί ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

δεκφζησλ πφξσλ, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα  θαη ε ζπλαθφινπζε 

δπζθνιία πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ιφγσ ηεο θξίζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα  Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο δηεπθνιχλεη ηελ θαηάξηηζε ηεο SWOT αλάιπζεο. Ο χκβνπινο αμηνιφγεζεο 

πξνηείλεη λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ηα θάησζη ζέκαηα:  

Αλαγθαηφηεηα ελαξκφληζεο/πηνζέηεζεο απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη απφ ηνλ 

ΟΟΑΑ γηα ηελ ηππνινγία  ησλ πεξηνρψλ (αζηηθέο – αγξνηηθέο)  ελδερνκέλσο θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηα Κππξηαθά δεδνκέλα θαη εκπινπηηζκνχ ησλ ηαηηζηηθψλ εξεπλψλ κε 

πιεξνθνξίεο πνπ άπηνληαη δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κχπξνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχλ νη Τπεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ ΚΟΑΠ.   

Δξκελεία αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ: Ζ πεγή άληιεζεο ησλ δεηθηψλ βάζεο πνπ 

είλαη ε Κππξηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία βαζίδεη ηνλ  δηαρσξηζκφ κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ζηελ εξκελεία πνπ δίλεη ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη θαζνξίδεη σο αζηηθέο πεξηνρέο 

εθείλεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Σνπηθά ρέδηα ησλ Πφιεσλ. ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα 

θαηαγξάθεηαη σο κηα επηπξφζζεηε θαηεγνξία κε ηελ νλνκαζία „Γεπηεξεχνπζεο Αζηηθέο‟, νη 

νπνίεο φκσο θαηαρσξνχληαη απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία σο Αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ωο εθ 
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ηνχηνπ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ, ε ρσξηθή 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ψζηε λα απνηππψλνληαη ζσζηά νη κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ζηηο 

πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ.  

Έιιεηπεο πιαίζην ηήξεζεο αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ:  Παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ηνπ 

Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο  31, 32, 36, 40, 42 αθνχ θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ησλ εηψλ 

2005 έσο 2007 ελψ γηα ηνπο δείθηεο 35, 37, 41 θαη 42 δελ ππάξρνπλ θαζφινπ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία. Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ 15 πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ νη 9 δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ επαξθψο, ζηνηρείν πνπ απνδπλακψλεη ηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  θαη ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην πεξηβάιινλ 

(αέξαο, έδαθνο, βηνπνηθηιφηεηα,λεξφ)  θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή . ηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

δεηθηψλ αιιά έρεη παξάιιεια επηζεκαλζεί ε πξναλαθεξφκελε αδπλακία. Σν ζέκα ηεο 

δηαηήξεζεο ελφο πιαηζίνπ θαηαγξαθήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ έρεη επηζεκαλζεί 

θαη ζηελ ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.   

Ακθηζβήηεζε νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ δείθηε 19 – Γεσξγηθή γε θάησ απφ 

βηνινγηθή παξαγσγή: Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη εληνπίζεη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη απνηεινχλ ηελ 

επίζεκε πεγή ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχλ νη δηάθνξνη Κιάδνη ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσξγίαο. Οη δηαθνξέο έρνπλ ζπδεηεζεί ζε ζπλαληήζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

κε ηνλ αξκφδην θιάδν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ρσξίο φκσο λα ππάξμεη νξηζηηθή θαηάιεμε 

σο πξνο ηελ επίιπζε ηνπο. Μηα ηέηνηα δηαθνξά ε νπνία επηζεκαίλεηαη ζην παξφλ έγγξαθν, 

είλαη ζαθψο επηβεβαησκέλε θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθή απφθιηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξά ζηνηρείσλ κεηαμχ απηψλ πνπ θαηαγξάθεη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία (θαη 

θαη‟ επέθηαζε έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ δείθηε βάζεο) θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο ζην δείθηε 19, σο αθνινχζσο: 

 

19 Agricultural area under organic 

Farming 

  

C.I. Reported 

C.I. (Σκήκα 

Γεσξγίαο) 

certified ha UAA 1640 2010 4100 2012 

in conversion ha UAA 360 2010  --  -- 

share of UAA (certified & conversion) % of total UAA 1.689189 2010 3.12 2012 

 

πζηήλεηαη φπσο γίλεη ε απαηηνχκελε πξνζαξκνγή ζηνλ δείθηε βάζεο 19 κε ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία θξίλνληαη σο ηα πιένλ επίθαηξα θαη νξζά θαη ηα νπνία δηαθαίλεηαη πσο απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

2.1.1.2. Αμηνιόγεζε SWOT ζηε βάζε ησλ επί κέξνπο πξνππνζέζεσλ 

Αθνινπζεί ε  αμηνιφγεζε  ηεο SWOT αλάιπζεο ζηηο επηά επηκέξνπο «πξνυπνζέζεηο» πνπ 

πξέπεη λα εθπιεξεί ψζηε λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ  πνπ είλαη 

ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά ε βάζε αλαθνξάο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο.  
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(η) ε SWOT αλάιπζε είλαη νινθιεξσκέλε θαη βαζίδεηαη ηεθκεξησκέλα ζε πιήξε θαη 

θαηάιιεια δεδνκέλα (ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο δείθηεο ηνπ θνηλνύ πιαηζίνπ θαη ηηο 

ηηκέο βάζεο ησλ θνηλώλ δεηθηώλ επηπηώζεσλ) θαη παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα 

ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηνπ ηνκέα θαη ησλ πεδίσλ παξέκβαζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σα ζρφιηα ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο επί ηεο Αξρηθήο SWOT ηνπ Πξνγξάκκαηνο δφζεθαλ 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο πηνζεηήζεθαλ. Ζ λέα  SWOT αλάιπζε  

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ελψ έρεη εκπινπηηζζεί 

θαη κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο (πςειφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο  ζηα Πξνγξάκκαηα λέσλ γεσξγψλ, αξηζκφο νκάδσλ παξαγσγψλ αλά πξντφλ) 

είηε ζε κειέηεο θαη αλαιχζεηο άιισλ Τπνπξγείσλ –φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ ηεο 

Τπαίζξνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Ζ 

SWOT αλάιπζε  δνκείηαη αλά Πξνηεξαηφηεηα θαη πεξηνρή εζηίαζεο επηηξέπνληαο ηελ 

δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο ζε επίπεδν πεξηνρήο παξέκβαζεο  γηα ηηο απαηηνχκελεο 

παξεκβάζεηο.  

Ο ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο αλαγλσξίδεη ηελ πνιχ κεγάιε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ –θαηάηαμεο 

ζηηο επηκέξνπο πξνηεξαηφηεηεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηα ζέκαηα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο πνπ ε  αληηκεηψπηζε κηαο δηαπηζησκέλεο αδπλακίαο/απεηιήο επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεξηβαιινληηθέο/παξακέηξνπο π.ρ πνηφηεηα εδάθνπο θαη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλαιπηηθφηεξα ηα ζρφιηα ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο αλά 

Πξνηεξαηφηεηα  είλαη :  

 

Γπλαηά εκεία  

Πξνηεξαηφηεηα 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε 

δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Σα θάησζη  αλαθεξφκελα πιενλεθηήκαηα ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 1β θαη 1γ είλαη επθαηξίεο θαη 

φρη πιενλεθηεκα θαη πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ζρεηηθφ ηκήκα ηεο SWOT.   

• Σα θππξηαθά αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία ηα νπνία δελ έρνπλ αληρλεπζεί θαη κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ κέζσ ηεο Δ&Κ. 

 • Ζ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε δηθηχσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνπο  ηνκείο 

γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο. 

Πξνηεξαηφηεηα 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Σν θάησζη αλαθεξφκελν πιενλέθηεκα εληάζζεηαη θαιχηεξα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3
 
α θαη 

πξνηείλεηαη ε  κεηαθνξά  ηνπ. 

• ε νξηζκέλνπο θιάδνπο νη παξαγσγνί είλαη θαιά νξγαλσκέλνη, ζπκκεηέρνληαο κε 

πςειφ πνζνζηφ ζε Οκάδεο Παξαγσγψλ. Οκνίσο γηα θάπνηα πξντφληα ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί  

πιήξεο  νξγαλσηηθή δνκή, κε επάξθεηα κεηαζπιιεθηηθψλ ππνδνκψλ θαη δπλαηά δίθηπα 

εμαγσγψλ, εθκεηαιιεπφκελα ηε θήκε  ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

(παηάηα, εζπεξηδνεηδή  

Πξνηεξαηφηεηα 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 
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Ζ πεξηγξαθή ηνπ δπλαηνχ ζεκείνπ ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3β αλαθέξεη «Ζ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζηελ γεσξγία αληηκεησπίδεηαη ζπζηεκαηηθά κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο 

Αζθάιηζεο (ΟΓΑ), ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1978.»   ηελ ελφηεηα 

ησλ αδπλακηψλ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 3β  επηζεκαίλνληαη πξνβιήκαηα θαη θελά ζην ζχζηεκα 

γεσξγηθήο  αζθάιηζεο πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο ζπζηεκαηηθά απφ ηε ιέμε 

κεξηθψο  

Πξνηεξαηφηεηα 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο 

πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

 ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5α αλαθέξεηαη σο πιενλέθηεκα «Σελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν εγθαηαζηάζεθαλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζε 

πιείζηεο θαιιηέξγεηεο  πςειψλ  αξδεπηηθψλ  αλαγθψλ.  

ηελ ελδηάκεζε Αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013  αλαθέξεηαη φηη κφλν ην 5% ηνπ πνζνχ ησλ 

επελδχζεσλ αθνξνχζαλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο ιέμεο 

ζεκαληηθφ.  

 

Αδπλακίεο 

Πξνηεξαηφηεηα 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Ζ θάησζη αλαθεξφκελε αδπλακία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 3 θαη αθνξα ζπλνιηθά ην 

ζχηεκα εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξνίλησλ αλεμάξηεηα ειηθίαο πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο. 

 

Δπθαηξίεο  

Πξνηεξαηφηεηα 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 Οη θάησζη αλαθεξφκελεο επθαηξίεο εληάζνληαη θαιχηεξα ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ηεο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο  

• Σα λέα εξγαιεία ηεο ΚΑΠ εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(εγγπνδνζία θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ), θαη αλακέλεηαη λα ππνθηλήζνπλ ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο (ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ, πιεξνθφξεζε θαη δηαζχλδεζε). 

• Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ δηεπξχλεη ηελ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ ζε φηη αθνξά ηε γελεηηθή ηαπηνπνίεζε θπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή/ πξνψζεζε απηνθπψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

Πξνηεξαηφηεηα 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηε δαζνθνκία 

Αλαθέξνληαη σο  επθαηξίεο  ηα θάησζη : 

• H νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Γηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ 

Natura 

• Ζ πξνψζεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ Τςειήο 

Φπζηθήο Αμίαο. 

• Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηα χδαηα  θαη ε ζέζπηζε ηεο ηηκνιφγεζεο 

Σα αλσηέξσ  απνηεινχλ  ππνρξεψζεηο ελαξκφληζεο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαηά ζπλέπεηα 

δελ κπνξνχλ λ αζεσξνχληαη σο επθαηξίεο αλ θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί  φηη ε κε  επίιπζε 

ησλ θαλνληζηηθψλ απηψλ ζεκάησλ ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά  γηα  ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ 
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δξάζεσλ ζην ΠΑΑ 2007-2013. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εζηηάδεηαη  ζηελ αληίθαζε πνπ 

ππάξρεη γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο επθαηξίεο  αθνχ ζηελ ελφηεηα ησλ απεηιψλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 αλαθέξεηαη   

 • Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ Νatura 

• Καζπζηέξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ Τςειήο θπζηθήο αμίαο 

Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε απαινηθή ησλ αλσηέξσ δχν επθαηξηψλ  

Πξνηεξαηφηεηα 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο 

πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5γ σο επθαηξία επηζεκαίλεηαη ε «Ύπαξμε κεγάινπ κεγέζνπο 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ρσξνηαμηθά ζπγθεληξσκέλσλ επλνεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ» πιελ φκσο ε αλσηέξσ δηαηχπσζε έρεη αλαθεξζεί θαη σο δπλαηφ 

ζεκείν ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή εζηίαζεο . Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε απαινηθή ηεο απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

Πξνηεξαηφηεηα 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Ωο επθαηξία ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6β αλαθέξεηαη  «Ζ  χπαξμε εκπεηξίαο απφ ηηο ΟΣΓ ιφγσ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» πιελ φκσο ε αλσηέξσ δηαηχπσζε έρεη αλαθεξζεί 

θαη σο δπλαηφ ζεκείν ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή εζηίαζεο . Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε 

απαινηθή ηεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

 

(ηη) ε SWOT αλάιπζε ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ επαξθώο θαη δεόλησο ηεθκεξησκέλα από ηε SWOT αλάιπζε,  

Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2..3 θαησηέξσ  

(ηηη) ε SWOT αλάιπζε είλαη ζπλεπήο θαη ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ηελ SWOT αλάιπζε 

άιισλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΣΠ, όπσο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε Σπκθσλία Δηαηξηθήο 

Σρέζεο, δει. ην λέν ΔΣΠΑ 2014-2020  

Ζ  SWOT αλάιπζε είλαη απφιπηα ζπκβαηή θαη ζπλεπήο κε ηελ αλάιπζε  πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα  ζην θεθάιαην  «1.1.4  Πξνζδηνξηζκφο Κχξησλ 

Αληζνηήησλ Αλαπηπμηαθψλ Αλαγθψλ Πξννπηηθψλ Αλάπηπμεο» . Ζ εμέηαζε αθνινπζεί ηελ 

δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δ – ΔΠΑ θαη ε ζπζρέηηζε γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα 

ζηηο έμη Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ .  

Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ Δ – ΔΠ είλαη ε «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο» 

ζηελ νπνία  ππάξρεη δηαθξηηή αλαθφξα ζηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο γεσξγίαο πνπ 

ηαπηίδνληαη κε ηηο επηζεκαλζείζεο  αδπλακίεο –απεηιέο  (Πξνηεξαηφηεηα  2 θαη 3) ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020,  ελψ ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο επηζεκαίλνληαη  ηα αληίζηνηρα δπλαηά  ζεκεία 

θαη επθαηξίεο  πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο δχν Πξνηεξαηφηεηεο.  

ηελ ζρεηηθή ελφηεηα  ηνπ Δ –ΔΠΑ πνπ αθνξά ηελ  Έξεπλα, Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία  

νη ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ ζρέζε Δ-Σ-Κ  ηαπηίδνληαη κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ ΠΑΑ ελψ ζηηο δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

αλαθέξεηαη  «ηα θππξηαθά αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, θάηη πνπ δελ έρεη αληρλεπηεί αθφκα θαη κπνξεί λα 
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αλαδεηρζεί κέζσ ηεο Δ&Κ».πνπ είλαη ηαπηφζεκν κε ηελ ζρεηηθή αλαθνξά ηεο SWOT  

Αλάιπζεο  ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (Πξνηεξαηφηεηα 1 Γπλαηφ ζεκείν – επθαηξία)   

ηελ ελφηεηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ επηζεκαίλεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

πζηέξεζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ «ε κεγάιε κεξίδα ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ππάξρεη πζηέξεζε ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη» πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο 

(αδπλακίεο απεηιέο)  ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6  ζηελ SWOT  ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 ηελ ελφηεηα ηεο Δ –ΔΠΑ «Δθπαίδεπζε θαη Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο – Γηα Βίνπ 

Μάζεζε»   αλαθέξεηαη σο  «Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα  δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Κππξηαθή Γεσξγία είλαη ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ πνπ 

δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ¨πνπ επίζεο έρεη εληνπηζζεί σο αδπλακία 

ζηελ   . SWOT (πξνηεξαηφηεηα 1 αδπλακία)  

ηελ ελφηεηα ηνπ Δ –ΔΠΑ «Πξνζηαζία θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ» ππάξρνπλ 

αλαθνξέο  θαη ζηηο δχν ππνελφηεηεο «Δθπνκπέο Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ» θαη «Δλέξγεηα - 

Δλεξγεηαθή Απφδνζε-Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» γηα ηελ ζρέζε  ηεο Γεσξγίαο ηφζν ζε 

φξνπο ζπκβνιήο ηεο (θιηκαηηθφ απνηχπσκα) φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

πνπ ηαπηίδνληαη κε  ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηηο αδπλακίεο – απεηιέο θαη ζηα δπλαηά ζεκεία – 

επθαηξίεο αληίζηνηρα   πνπ πεξηγξάθνληαη  ζηελ . SWOT( Πξνηεξαηφηεηα 5) 

Γηαθξηηή ελφηεηα  ζην Δ –ΔΠΑ ππάξρεη ζηηο Δπηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο φπνπ 

αλαδεηθλχεηαη ε γεσξγία σο έλαο απφ ηνπο πιένλ ηξσηνχο ηνκείο  ηεο Κππξηαθήο  νηθνλνκίαο  

θαη ζηνλ νπνίν νη επηπηψζεηο είλαη ήδε εκθαλείο (πηψζε παξαγσγήο,  ρακειέο απνδφζεηο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ, παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο). Αξθεηέο απφ ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηαπηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ απεηιψλ – θηλδχλσλ   ζηηο Θεκαηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5 ηεο SWOT  ηνπ ΠΑΑ , αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Δ – 

ΔΠΑ ηίζεληαη επθξηλέζηεξα νη θίλδπλνη θαη ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ. γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο  αιιαγήο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο, ην έδαθνο θαη ηελ βηνπνηθηιφηεηα απφ φηη ζην  ΠΑΑ.  

ηελ ελφηεηα Πεξηβάιινλ - θπζηθνί πφξνη ηνπ Δ –ΔΠΑ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα 

Γεσξγηθφ πεξηβάιινλ  πνπ αλαδεηθλχεηαη ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο  ηνπ εδάθνπο  ελψ 

δηαθξηηέο επηζεκάλζεηο   γηα Γεσξγία θαη ηα Γάζε πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνελφηεηεο Φχζε 

θαη Βηνπνηθηιφηεηα θαη Ύδαηα. Οη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα – θηλδχλνπο πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ  ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ηηο αλαθνξέο (αδπλακίεο –θίλδπλνη) ησλ 

Πξνηεξαηνηήησλ 4 θαη 5 ηεο SWOT ηνπ ΠΑΑ.   

Σέινο ηαχηηζε παξνπζηάδεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο  Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηεο  SWOT κε ηελ 

αλάιπζε ηεο Τπνελφηεηαο Αλαδσνγφλεζε ηεο Τπαίζξνπ ηεο  ελφηεηαο  ΔΓΑΦΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ηνπ Δ –ΔΠΑ.  

πκπεξαζκαηηθά ε SWOT αλάιπζε ηνπ  ηνπ ΠΑΑ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε,  ζπλεπήο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ηελ SWOT αλάιπζε ηεο πκθσλίαο  Δηαηξηθήο ρέζεο,- ΔΠΑ 

2014-2020.  
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(ηλ)  ε αλάιπζε SWOT είλαη ζπλεπήο κε ηε Σηξαηεγηθή Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ (ΣΔΠΔ),  

 Ζ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δελ έρεη 

νινθιεξσζεί  

(λ) ζηε SWOT αλάιπζε θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ελζσκαηώλνληαη, νη νξηδόληηεο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξώπεο 2020, ην πεξηβάιινλ, ε άκβιπλζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε πξνζαξκνγή ζε απηή θαη ε θαηλνηνκία,  

Σφζν ζηελ SWOT  αλάιπζε φζν θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ελζσκαηψλνληαη νη 

νξηδφληηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020  ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη έληαζε  

(λη) ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαηαδεηθλχνληαη νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ησλ επηκέξνπο εκπιεθφκελσλ νκάδσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

 

(ληη) ζηε SWOT αλάιπζε θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

δηδάγκαηα από πξνεγνύκελεο παξεκβάζεηο πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεσξεί φηη  ν πξνζδηνξηζκφο  ησλ αλαγθψλ  πξνθχπηεη άκεζα 

απφ ηελ  SWOT αλάιπζε αιιά απαηηνχληαη νξηζκέλεο αιιαγέο – ηξνπνπνηήζεηο κε ζηφρν ηελ 

απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηελ απνθπγή ηαχηηζεο  ησλ αλαγθψλ κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

παξεκβάζεηο θαη ηέινο ηελ αλαδηάηαμε ηεο ζεηξάο ηνπο ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο 

Πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ηνπο ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε θαη επθξηλήο 

(visible)  ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο.   

 

2.1.1.3. Δθηίκεζε ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ησλ αλαγθώλ κε βάζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: «Πξνώζεζε ηεο κεηαθνξάο γλώζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Ζ επηθαηξνπνηεκέλε αλάιπζε ηεο SWOT έρεη ιάβεη ππφςε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζρφιηα ηνπ αμηνινγεηή θαη ε πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο SWOT έρεη δψζεη κηα μεθάζαξε εηθφλα 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε Κχπξνο ζε ζέκαηα 

εθπάηδεπζε θαη θαηαξηηζεο (πνιχ ρακειφ πνζνζηφ γεσξγψλ κε ηππηθή θαηαξηηζε θαη κεγάιε 

απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ Γείθηε Πιαηζίνπ αιια 

θαη  ηελ ζεκαληηθφηαηε πζηέξεζε ζε ζέκαηα δαπαλεο γηα  Δ-Σ-Κ ζηελ Κχπξν θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή θαη ηα δάζε). Σν  πξφγξακκα ζηελ ελφηεηα  απηή 

πξνζδηνξίδεη ηηο εμήο αλάγθεο, 

 Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία 

 Αλάπηπμε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο έξεπλαο θαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη 

δηάρπζε ηεο γλψζεο 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε ηεο αλάγθεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηψλ 

ζπλεξγαζίαο ζηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα αθνχ βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηελ 

πξνηεηλφκελε θαηαηαμε ζηε  πεξηνρή εζηίαζεο 6β  ιφγσ ηνπ φηη ζην πξφγξακκα  ζηελ  

παξάγξαθν 4.2.10.αλαθέξεηαη « Αλάγθε γηα δεκηνπξγία δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο» , 
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Priorities/Focus Areas 6B) Fostering local development in rural areas, Cross cutting 

objectives Environment, • Innovation 

Πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο: Γηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε γηα ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο σο εξγαιείν ζηήξημεο 

ηεο όιεο πξνζπάζεηαο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, θαηλνηνκίαο αιιά θαη δηθηύσζεο θαη ζύδεπμεο ηόζν ηνπ 

πξσηνγελνύο όζν θαη γεληθόηεξα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αγνξά. Σπγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα πξνώζεζε ησλ πην θάησ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο: 

α) κέζνδνη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα, ηεο αιπζίδαο 

ηξνθίκσλ, ηνπ δαζηθνύ ηνκέα θαη άιισλ παξαγόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο ηεο/γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Σε 

απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα, παξαγσγνί, ελώζεηο παξαγσγώλ, 

επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαζώο θαη άιισλ  θνξέσλ• 

β) δεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ (clusters) θαη δηθηύσλ• 

γ) ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθώλ νκάδσλ ησλ Δπξσπατθώλ Σπκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο (ΔΣΚ) 

γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο γεσξγίαο. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο εληάζεηαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα 1β  θαη φρη 6β. 

 

Ζ αλάπηπμε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο έξεπλαο θαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη 

δηάρπζε ηεο γλψζεο φπσο θαη ε δεκηνπξγία δηθηψλ ζπλεξγαζίαο  απνηεινχλ ηα κέζα 

θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηφκηαο: ηελ Πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο 

«Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία» γίλεηαη δηαθξηηή αλαθνξά ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβαιινληνο θαη επηζεκαίλεληαη ε ζπζρεηηζε ηεο 

αλάγθεο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ εζηίαζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ 4 θαη 5.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ζπζηήλεηαη  ε αλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο  «Πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία» ζε «Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ  ρξήζε ησλ  πφξσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ». 

Ο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο είλαη αξθεηά γεληθεπκέλνο θάηη 

ην νπνίν ελ κέξεη νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ε Κχπξνο θαη 

εηδηθφηεξα ε γεσξγία θαη νη απαζρνινχκελνη ζε απηήλ  ηφζν ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο – 

θαηαξηζεο  φζν θαη ηα ζέκαηα παξαγσγήο – πηνζέηεζεο  έξεπλαο, θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα 

φκσο κε ηα ζέκαηα Δ&Κ, ν θαζνξηζκφο ηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέζηεξα 

πξνζδηνξηζκέλνο γηα απηφ πξνηάζεθε θαη ε αλαδηαηππσζε ηεο ζρεηηθήο αλάγθεο. χκθσλα 

κε ηε SWOT θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλάθεηα κε ην Δ, πξνηείλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

αλάγθεο
2
 «Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο» γηα ηελ νπνία  δελ 

πξνηείλεηαη αλαδηαηχπσζε  ηεο πεξηγξαθήο. 

Αχμεζεο ησλ γεσξγψλ πνπ εθπαηδεχνληαη ζε ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα δηά βίνπ 

εθπαίδεπζεο: Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ζεκαληηθή 

αδπλακία  ηνπ ζπζηήκαηνο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ κε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο  γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηα πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο άιισλ επαγγεικάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη κέζα απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε παξέκβαζε λα δηακνξθσζεί θαη έλα πιαίζην πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο 

ηεο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ.  

                                                
2
 Θα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη ζηελ  πεξηγξαθή ησλ Πξνηεξαηνηήησλ ζην θεθάιαην ηεο ηξαηεγηθήο 
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Δλίζρπζεο ησλ εξγαιείσλ ζηήξημεο  ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ χπαηζξν, 

ζε ζέκαηα εθηφο γεσξγίαο: Ζ αλάγθε απηή θαιχπηεηαη κέζα απφ ην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο Leader θαη ζπκπιεξψλεη ηελ παξέκβαζε πνπ πξνηείλεηαη κέζα απφ ην Μέηξν 

1 ζε πεδία εθηφο ηεο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο. Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε δηαζθαιίδεηαη 

ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αθ‟ ελφο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζε ζέκαηα γεσξγηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αθ‟ εηέξνπ ηεο πξσηνβνπιίαο leader ε νπνία θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πεξηνρψλ ζε ζέκαηα εθηφο γεσξγίαο.  

Δλίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη εηζαγσγήο γλψζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

κέζσ ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ελδνεπ/ζηαθψλ ζπκβνπιψλ: Ζ δξάζε 

απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1 κε ζηφρν λα θαηαζηεί δπλαηή ε  

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο  ηεο ηερλνγλσζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν απφ ηνπο γεσξγνχο.   

Δλίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ Δ&Κ: 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην 

ζχλνιν ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ θιάδνπ ζε ζέκαηα έξεπλαο ηερλνινγίαο θαηλνηνκίαο. . Αξθεηέο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πινπνηνχληαη κέζσ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΣΠΑ θαζψο θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο (πξνγξάκκαηα ΗΓΔ, ΣΔΠΑΚ). Γελ θαίλεηαη φκσο λα ππάξρεη
3
 έλα πιαίζην 

θαηαγξαθήο (πρ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ) απηψλ ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κπνξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο λα ελεκεξψλνληαη θαη παξάιιεια λα ππνβνεζείηαη  ε απνθπγή 

επαλαιακβαλφκελεο ρξεκαηνδφηεζεο παξφκνηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ.. Απηή ε 

αδπλακία δελ έρεη εληνπηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο SWOΣ αιιά θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αληηκεηψπηζε 

ηεο γηα απνθπγή επηθαιχςεσλ ή/θαη επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ επί ηνπ ηδίνπ ή 

ζπγγελνχο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 16.2. Έλα ηέηνην κεηξψν θξίλεηαη 

επίζεο σο πξναπαηηνχκελν εξγαιείν γηα ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ Δ&Κ 

θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζηφρεπζεο ηνπ Μέηξνπ πνπ αθνξά ζηελ Δ&Κ. 

Παξάιιεια, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα έγγξαθν ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δ&Κ ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν πνπ λα θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ 

πξσηνγελή φζν θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Ο χκβνπινο 

Αμηνιφγεζεο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα έρεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο πνπ δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί σο εθ ηνχηνπ ζεσξεί σο αδήξηηε 

αλάγθε (εάλ δελ θαιπθζεί απφ ηελ ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο) ηελ θαηάξηηζε ελφο 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δ-Σ–Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. 

Ζ έιιεηςε ηεο ηήξεζεο κεηξψνπ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε χπαξμε   

ζηξαηεγηθνχ εγγξάθνπ θαηεχζπλζεο γηα ηελ Δ-Σ-Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα  θαζηζηά ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ Δ&Κ δχζθνιε  θαη δελ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ 

κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ην ΠΑΑ 2014-20. πζηήλεηαη ε 

δηακφξθσζε ελφο θαζνδεγεηηθνχ εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δ&Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

θιάδν θαη παξάιιεια ε ηήξεζε κεηξψνπ έξγσλ ζε Δ&Κ, ηνπιάρηζηνλ εθείλσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηακεία ηεο ΔΔ ή άιινπο Δζληθνχο πφξνπο. 

                                                
3
 Καηά ηελ θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ ζπκβνχινπ αμηνιφγεζεο  κε ηνπο θνξείο πξνέθπςε  πσο ζε επίπεδν ρψξαο 

δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπληνληζηηθφο θνξέαο ν νπνίνο λα δηαηεξεί κεηξψν εξεπλεηηθψλ έξγσλ, εηδηθφηεξα εθείλσλ ηα 

νπνία ηπγράλνπλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα δηάθνξα εξγαιεία ζηήξημεο, εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ 
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εκεηψλεηαη φηη νη αλάγθεο ζηα επί κέξνπο εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε SWOT 

θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα πξνβιέπνληαη ζηα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε εθπαηδεχζεηο αγξνηηθνχ επηρεηξήλ θαη κεηαθνξάο 

γλψζεσλ αη ηερλνγλσζίαο. Σέινο, θξίλεηαη επαξθήο ν αξηζκφο ησλ πεξηνρψλ εζηίαζεο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί γηα λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζπλάδνπλ κε ηα δηαπηζησκέλα 

θελά εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε.  

Ζ πξφηαζε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο  είλαη λα ππάξμνπλ κφλν δχν αλάγθεο ζηελ 

Πξνηεξαηφηεηα 1 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο  1γ  ε αλάγθε «Υακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο» θαη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 1
 

α θαη 1β 

««Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ  

ρξήζε ησλ  πφξσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή»  

 

2ε Πξνηεξαηόηεηα: «Δλίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ ηύπσλ γεσξγίαο ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη 

πξνώζεζε ησλ θαηλνηόκσλ γεσξγηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 

δαζώλ»  

Οη δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ζπκβαδίδνπλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία κε ηα αδχλαηα ζεκεία 

θαη ηηο απεηιέο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2.   Δηδηθφηεξα, θαη ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξεκβάζεηο ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 2, 

ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

Η αλάγθε γηα «Πξνώζεζε ΑΠΔ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία» αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

δηαπίζησζε ηεο SWOT αλάιπζεο φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ζηε 

κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο πιήηηνληαο αηζζεηά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ελψ παξάιιεια ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο είλαη ηεξάζηην. 

Δπίζεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ δηαπίζησζε φηη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ γηα 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν. Ζ δηαπίζησζε αλαθνξηθά κε ην θφζηνο εληάζζεηαη ζηελ 

δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα αιιά ε αλάγθε εμνηθνλφκεζεο εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο  5β  

θαη θαηά ζπλέπεηα πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 5.   

Οη αλάγθεο γηα «Αμηνπνίεζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνδνηηθή ρξήζε λεξνύ» θαη 

γηα «Οξζνινγηθή ρξήζε ηνπ ύδαηνο  θαη κείσζε ηεο ππεξάληιεζεο ησλ ππόγεησλ 

πδαηηθώλ πόξσλ" αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο SWOT πεξί ιεηςπδξίαο, 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ πδξνθνξέσλ θαη ππεξάληιεζεο χδαηνο απφ ηε 

γεσξγία γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπεηδή φκσο νη ελ ιφγσ αλάγθεο ζρεηίδνληαη άξξεθηα 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ζηφρν ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία, πξνηείλεηαη ε 

ζχκπηπμή ηνπο ζε κηα αλάγθε ππφ ηελ νλνκαζία “Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ”. Σν ζέκα ηεο επάξθεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε  ηηο πεξηνρέο 

εζηίαζεο 4β θαη 5α θαη πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζηελ  

πξνηεξαηφηεηα 5. 
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Οη αλάγθεο γηα “Αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ”, γηα 

“Δθζπγρξνληζκό ησλ εθκεηαιιεύζεσλ” θαη γηα “Γεκηνπξγία λέσλ ζύγρξνλσλ 

κνλάδσλ” αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο SWOT αλάιπζεο. Σεθκεξηψλνληαη δε απφ 

πνιιά πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ SWOT, φπσο ην κηθξφ κέζν κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηε γήξαλζε ησλ γεσξγψλ, ηνλ 

ρακειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηνπ αθαζαξίζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ άιιεο επξσπατθέο θαη ηξίηεο ρψξεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε κεζνπξψηκε 

θαη φςηκε εγρψξηα παξαγσγή, θαη ηελ πςειή εμάξηεζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ εηζαγφκελεο 

πξψηεο χιεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπο), πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Λφγσ ηδηαίηεξεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ νη 

νπνίεο ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ίδην Μέηξν αιιά θαη κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλέξγεηαο ησλ επη κέξνπο δξάζεσλ, πξνηείλεηαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο 

ζηελ αλάγθε γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ». 

Η αλάγθε γηα «Αληηκεηώπηζε ηεο γήξαλζεο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ γεσξγία»,  

ηεθκεξηψλεηαη απφ ην ρακειφ ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλνηηθφ κέζν φξν πνζνζηφ αξρεγψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θάησ ησλ 35 εηψλ. Πξνηείλεηαη φκσο ε θαηάξγεζε ηεο θαη ε ζπγρψλεπζή 

ηεο κε ηελ αλάγθε γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ». Ζ ζχζηαζε γίλεηαη επεηδή ε αλαλέσζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη νη ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο ησλ θαιχηεξα 

εθπαηδεπκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκσλ λέσλ γεσξγψλ ζπληζηνχλ θαηά ηε γλψκε ηνπ 

Αμηνινγεηή θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο 

γεσξγίαο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε SWOT αλάιπζε δηαπίζησζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα 

φπσο ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ην ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο ζε αξθεηνχο θιάδνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε 

πξνζζήθε αλάγθεο γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο 

θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ». ηελ ελ ιφγσ αλάγθε πξνηείλεηαη θαη ε επί 

ηεο νπζίαο ζπγρψλεπζε ηεο αλάγθεο γηα «βειηίσζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ» αθνχ 

απηή ε αλάγθε ήδε θαιχπηεηαη ζε επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο 3 απφ άιιε δηαπηζησκέλε αλάγθε.   

Παξάιιεια, ν Αμηνινγεηήο ζπκθσλεί κε ηελ δηαζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 2 κε ηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ «Πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία» θαη ηελ «Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο». Καη απηφ γηαηί ε ηεθκεξησκέλε απφ ηελ SWOT εμεηδίθεπζε ησλ 

ελ ιφγσ αλαγθψλ (κέζσ δεηθηψλ φπσο ην ρακειφ – ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλνηηθφ κέζν φξν - 

πνζνζηφ ησλ αξρεγψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε) 

αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ παξαγφλησλ απηψλ σο ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο αιιά θαη ηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

3ε Πξνηεξαηόηεηα: «Πξνώζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δώσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε γεσξγία»  
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Σν ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο σο ζεκαληηθή αδπλακία έρεη ηνληζηεί 

μεθάζαξα κέζα απφ ηελ αλάιπζε SWOT ζηε βάζε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ. Ο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο πξντφλησλ πνηφηεηαο (κφλν 2)  θαη ε ακειεηέα ηνπο αμία ζην ζχλνιν ηεο γεσξγηθήο 

θαη αγξνδηαηξνθηθήο ΑΠΑ, απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο  γηα ηελ  αλάδεημε ηεο 

πξνζηηζεκέλεο αμίαο ζην γεσξγηθφ πξντφλ. Παξάιιεια, απνηππψλεηαη ε πνιχ αδχλακε ζέζε 

ησλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο θάηη ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Μέηξνπ πνπ αθνξά ζηηο Οκάδεο παξαγσγψλ γηα ηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αιιά πξνθχπηεη επίζεο θαη απφ ηελ κεγάιε δηαθνξά  κεηαμχ ηηκψλ 

παξαγσγνχ θαη ιηαληθήο πψιεζεο  ε νπνία έρεη εθηηκεζεί απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο φηη είλαη 

δηπιάζηα έσο θαη ηεηξαπιάζηα ζε θάπνηα πξντφληα  εκεηψλεηαη φηη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

αμηνινγεηή θαηά ηελ θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ κέηξσλ αιιά θαη ηεο SWOT έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ  εζεινληηθψλ 

ζεκάησλ πνηφηεηαο.  

Ωο απνηέιεζκα ηεο SWOT αλάιπζεο, θαηαγξάθνληαη ηξεηο βαζηθέο αλάγθεο νη νπνίεο 

αιιεινυπνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

εζηίαζεο 

 Αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

 Αλάγθε γηα αχμεζε δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχoο ησλ γεσξγψλ 

 Αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

O αμηνινγεηήο εθηηκά φηη απηέο νη αλάγθεο νπζηαζηηθά απνζθνπνχλ ζηελ, 

 αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ γεσξγψλ θαη κείσζεο ηεο δηαθνξάο  

κεηαμχ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη ιηαληθήο ηηκήο 

 κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ κέζσ πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο 

πζηήλεηαη άξα ε ζχκπηπμε ησλ ηξηψλ ππφ αλαθνξά αλαγθψλ σο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην 

Πξφγξακκα κε ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο επεηδή, 

(α) ε πξψηε αλάγθε αλαθέξεηαη  ζηνλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε 

εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο 

(β) ε ηξίηε αλάγθε αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα 2 θαη φπσο έρεη ήδε ζπζηαζεί πην πάλσ, 

ελζσκαηψλεηαη ζε λέα δηαηχπσζε αλάγθεο  

(γ) νη αλαδηαηππσκέλεο αλάγθεο απνηππψλνπλ θαη ηνλ εηζνδεκαηηθφ ζηφρν πξνο ηνλ νπνίν 

απνζθνπνχλ, ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη σο ζεκαληηθή αδπλακία ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο 

SWOT. Παξάιιεια ε αλαγθαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο επεμεγείηαη επίζεο σο ην 

φρεκα πξνο νκαινπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πνηνηηθά πξντφληα.     

Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κηα 

άθξσο ζηνρεπκέλε αλάγθε πνπ αθνξά ζηελ θαιή δηαβίσζε ησλ αηγνπξνβάησλ. Γεδνκέλνπ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ην αηγνπξφβεην γάια απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ραινπκηνχ, ηνπ 

θπξηφηεξνπ θαη πιένλ ππνζρφκελνπ εμαγψγηκνπ αγξνδηαηξνθηθνχ πξντφληνο θαη γηα ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη πνιχ ζχληνκα ε ππνβνιή θαθέινπ γηα θαηνρχξσζε Π.Ο.Π., ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο απνηεινχλ θξίζηκν δήηεκα ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο 
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πνηφηεηαο. Παξάιιεια, νη μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη ε απνπζία ππνρξεσηηθνχ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ, θαζηζηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκθσλεί κε ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αλάιπζεο ε νπνί αθ‟ ελφο ηνλίδεη ην αδχλακν πιαίζην γηα ηε θαιή δηαβίσζε 

ζηα αηγνπξφβαηα θαη εθ‟ εηέξνπ ζηελ επθαηξία πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηνλ θιάδν απφ ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ ραινπκηνχ σο ΠΟΠ. 

ηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε: Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 3.2, ζεκεηψλεηαη πσο ε SWOT έρεη θαηαγξάςεη σο ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζηνηρείν ηελ 

χπαξμε ελφο έκπεηξνπ θαη θαιά ζηειερσκέλνπ νξγάλνπ, ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ, ν νπνίνο γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα επηθνξηίδεηαη κε ηελ επζχλε ηεο γεσξγηθήο 

αζθάιηζεο έλαληη ησλ θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο SWOT ζεκεηψλεηαη 

φκσο φηη πέξαλ ησλ θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ, νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ αλακέλεηαη λα έρνπλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηςπδξία, ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ, ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ δηάδνζε 

αζζελεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ 

αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα απσιεηψλ εηζνδήκαηνο ζηα 

νξεηλά απφ ραιαδνπηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαξπνθνξίαο (Μάηνο – Ηνχληνο) ή απφ 

παγεηνχο ζηηο παηαηνθπηείεο. Ζ απνπζία ζε νξγαλσκέλε κνξθή νπνηνλδήπνηε ζπζηεκάησλ 

ή εμνπιηζκνχ γηα πξφιεςε ηέηνησλ θαηαζηξνθψλ, νδεγεί ζπρλά ζε ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο 

ζηα εηζνδήκαηα ησλ αγξνηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο ζε επίπεδν νξγαλσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ πξφιεςεο ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ζε επίπεδν αλάγθεο.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε αληζφηεηα πνπ ππάξρεη ζηα δχν πθηζηάκελα ζρέδηα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ ζηε γεσξγία, δειαδή φηη θαηαβάιινληαη απνδεκηψζεηο κέζσ ηνπ εζληθνχ 

πιαηζίνπ ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο ρσξίο λα πιεξψλνπλ αζθάιηζηξα ελψ ζην ζρέδην ηνπ 

ΟΓΑ νη εληαγκέλεο θαιιηέξγεηεο πιεξψλνπλ αζθάιηζηξα. Σνλίδεηαη πεξαηηέξσ φηη ελφςεη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ γηα ηε κείσζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ θξάηνπο, είλαη 

νξαηφο ν θίλδπλνο  ζηα επφκελα ρξφληα φρη κφλν λα κελ απμεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΟΓΑ 

αιιά ελδερνκέλσο θαη λα ζπξξηθλσζεί. Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ 

απφ ηνλ ΟΓΑ ίζσο επηδεηλσζεί σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξέρεηαη, κέζσ ηνπ 

λένπ θαλνληζκνχ,  ε δπλαηφηεηα  πεξίιεςεο  πηινηηθνχ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζρεδίνπ 

αζθάιηζεο  ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ηψξα θαιχπηνληαη απφ ην εζληθφ πιαίζην ζην πξφγξακκα 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο, κε βάζε ην νπνίν φκσο ζα θαηαζηεί ζε εζεινληηθή βάζε ε θαηαβνιή 

αζθαιίζηξσλ ζε θαιιηέξγεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη ζήκεξα απφ ηνλ ΟΓΑ.  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ, ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ δελ αλαδεηθλχνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα. Ο αμηνινγεηήο εθηηκά πσο ε πεξηνρή 

εζηίαζεο 3.2 έρεη παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΟΓΑ θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο 

θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα, θάηη φκσο ην 

νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΓΑ εθφζνλ δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθέο κεηψζεηο ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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4ε Πξνηεξαηόηεηα: «Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

εμαξηώληαη από ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία» 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο αλαγλσξίδεη φηη έρεη θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αλάιπζεο SWOT παξά ηηο ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηήξεζε επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

θαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 15 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ βάζεο νη 9 είλαη είηε ειιείπεηο ή αθνξνχλ ζε δεδνκέλα 

παιαηφηεξσλ ησλ 5 εηψλ. Σν πξφβιεκα επαξθνχο ηήξεζεο θαη πξφζβαζεο ζε 

αγξνπεξηβαιινληηθά δεδνκέλα έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηελ ελδηάκεζε Αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 

2007-2013 θαη παξά ηηο νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, 

ζην πιαίζην  ησλ ελεξγεηψλ ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο,  παξακέλνπλ αθφκε ζεκαληηθά 

θελά.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε SWOT, ηα αξρηθά ζρφιηα ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ αλαζεσξεκέλε  SWOT αιιά  δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

αδπλακηψλ ηα αθφινπζα ζεκεία ηα νπνία ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο βνζθνθόξησζεο: Γελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηα 

θηελνδαζνθνκηθά (silvipastoral), αγξνθηελνηξνθηθά (agropastoral) αιιά θαη 

αγξνθηελνδαζνθνκηθά (agrosilvopastoral) ζπζηήκαηα, ηα νπνία ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο έθηαζεο 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζεκαληηθά κέηξα φπσο πξνθχπηεη άιισζηε απφ ηηο 

ηηκέο ησλ Κνηλψλ Γεηθηψλ Πιαηζίνπ  (Context indicator 31: Land cover θαη Context indicator 

33: Area under extensive agriculture). Ζ αλαθνξά θαη αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ 

δηαπηζησκέλε αδπλακία  ηεο κεγάιεο βνζθνθφξησζεο θαη άξα ε εθηελήο αλάιπζε ηνπο ζα 

πξνζέθεξε πηζαλφ παξεκβάζεηο πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη 

παξάιιεια θαη ζηηο απεηιέο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηα.  

Γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε αγξνπεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ: Ωο απνηέιεζκα ηνπ 

ειιεηπψλ ζηνηρείσλ απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, γλεηαη πεξηνξηζκέλε 

αλαθνξα ζηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε 

πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ησλ εδαθψλ ζε πεξηνρέο κε εληαηηθή γεσξγία έλαληη άιισλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θάηη ην νπνίν ηειηθά νδεγεί θαη ζε εθαξκνγή αγξνπεξηβαιινληηθψλ 

κέηξσλ ρσξίο ρσξηθή ζηφρεπζε. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ππνβάζκηζεο 

ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο επαίζζεηεο απφ ηε ληηξνξχπαλζε 

ελψ πθίζηαληαη πεξηνρέο εληαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ παξνπζηάδεηαη ππεξάληιεζε 

ππνγείσλ πδάησλ γηα ζθνπνχο άξδεπζεο κε πξνβιήκαηα ζαθψο κεγαιχηεξα απφ άιιεο 

πεξηνρέο.  

Βηνινγηθή παξαγσγή: Παξά ην ζεηηθφ γεγνλφο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε βηνινγηθή 

γεσξγία, ν αμηνινγεηήο παξαηεξεί φηη ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ 

εθηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, κε θχξηα θαιιηέξγεηα ηηο αξνηξαίεο (ζηηεξά 

θαη ςπραλζή – 49% ηεο έθηαζεο), δελ παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρε αχμεζε ζηε βηνινγηθή 

θηελνηξνθία. Σν ζέκα απηφ δελ αλαπηχζζεηαη θαη δελ επεμεγείηαη ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε αλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα, κέζα απφ ην πξνηεηλφκελν κέηξν, ζχλδεζεο ησλ δχν 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ. 
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Γηαηύπσζε αλαγθώλ: ε επίπεδν αλαγθψλ, έρνπλ θαηαγξαθεί νη εμήο αλάγθεο νη νπνίεο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε εθ ησλ νπνίσλ νη 4 πξψηεο είλαη 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο πξνο ην πεξηβάιινλ ελψ νη 2 ηειεπηαίεο είλαη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα 

(πξνηεξαηφηεηαο 1) θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα ζρεηηθά Μέηξα εθπαίδεπζεο θαη θαηλνηνκίαο σο 

ζπλδεφκελα θαη ππνζηεξηθηηθά κε αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα.  

1. Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ γεσξγηθώλ γαηώλ .Η αλάγθε εθπνξεύεηαη 

θαη ηεθκεξηώλεηαη από ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο Χξεζηκνπνηνύκελεο 

Γεσξγηθήο Γήο πνπ παξαηεξείηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία   

2. Αλάγθε γηα δηαηήξεζε παξαδνζηαθώλ θαιιηεξγεηώλ  ηνπ αγξνηηθνύ ηνπίνπ θαη 

ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

3. Αλάγθε γηα νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ ύδαηνο θαη κείσζε ηεο ππεξάληιεζεο ησλ 

ππόγεησλ πδαηηθώλ πόξσλ Η αλάγθε απηή έρεη ζρνιηαζζεί ζην πιαίζην ηεο δεύηεξεο 

πξνηεξαηόηεηαο.  

4. Αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο . Πξνηείλεηαη ε αλάγθε 

λ απεξηιαβεη θαη ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Φύζε 2000 θαη λα επαλαδηαηππσζεί σο 

αθνινύζσο «Αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηηο 

πεξηνρέο NATURA»  

5.  Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο 

θαη κείσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπώλ C02  

6. Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία 

7. Χακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ  αλαγθψλ δελ αλαδεηθλχεηαη  ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ησλ πδάησλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλάγθε ε νπνία νπζηαζηηθά εμππεξεηείηαη απφ ηα Μέηξα 10 θαη 11. 

εκεηψλεηαη δε φηη ηα πξνβιήκαηα απηά  έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ αλάιπζε 

SWOT. Παξάιιεια, ε αλαθνξά ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ππεξάληιεζεο ππνγείσλ πδάηηλσλ 

πφξσλ απνηειεί πεξηζζφηεξν αλάγθε πξνο αληηκεηψπηζε απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα 5 ελψ ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ (πνπ ζηνρνζεηνχληαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα 4) 10, 11, 12 

θαη 13, δελ εμεηδηθεχεηαη ε αληηκεηψπηζε απηήο αλάγθεο. Γηα ηνπο  ιφγνπο απηνχο ζπζηήλεηαη  

ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλάγθεο 5 κε ηηο δχν πην θάησ αλαθνξέο:  

«αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο ψζηε λα ειεγρζεί ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο» 

«αλάγθε κείσζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

ηνκέα  πνπ φκσο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ Πέκπηε Πξνηεξαηφηεηα   

Σν ζέκα ηεο ππεξάληιεζεο ππνγείσλ πδάησλ εμεηάδεηαη πην θάησ, ζηελ πξνηεξαηφηεηα 5.  

 

5ε Πξνηεξαηόηεηα: «Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ζηήξημε ηεο 

κεηαζηξνθήο πξνο κία νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε 

αλζεθηηθόηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ηεο δαζνθνκία» 

ηελ πέκπηε πξνηεξαηφηεηα φπσο πξναλαθέξζεθε εληάζζεηαη ε  αλάγθε γηα «Πξνψζεζε 

ΑΠΔ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία  πνπ πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη  ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ πνπ επίζεο αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ελψ παξάιιεια παξέρνληαη επθαηξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε 
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παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη αλαθνξά ζηε δαζνθνκία ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο  

βηνκάδαο αιιά θαη ησλ παξα-πξνηφλησλ ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο Ζ ρξήζε ησλ ΑΠΔ απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή παξάιιεια φκσο ζα 

πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαη δξάζεηο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  ε ζηελ γεσξγία θαη ζηελ 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ αλαθνπή ηεο αχμεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη. Πεξηζψξηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππάξρνπλ κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο πεπαιαησκέλνπ  ελεξγνβφξνπ κεραλνινγηθνχ  εμνπιηζκνχ, ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιαγψλ ζηηο παξαγσγηθέο κεζφδνπο. Καηά 

ζπλέπεηα θαη γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηξαηεγηθήο 2020 ζε 

ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πξνηείλεηαη ε επαλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο σο  αθνινχζσο 

«Πξνψζεζε ΑΠΔ θαη δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηα 

Γάζε»  

Δίλαη φκσο ηδηαίηεξα πηζαλφ ε θξίζε πνπ έρεη ελζθήςεη ζηε ρψξα αιιά επεξεάδεη θαη άιιεο 

αγνξέο, λα  απνηξέςεη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θηινπεξηβαιινληηθψλ επελδχζεσλ ή θαη 

πξαθηηθψλ εάλ απηέο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο. 

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε γηα ηηο κηθξέο, θαη θαηά θχξην 

ιφγν εθηαηηθέο,  εθκεηαιιεχζεηο αιιά θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο πνιχ δχζθνιε ε εθαξκνγή ηφζν ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ιπκάησλ ζε 

επίπεδν εθκεηάιιεπζεο θαη ζπζηεκάησλ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζεο ηφζν ηνπ λεξνχ φζν θαη 

ηεο ελέξγεηαο ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ,  ε αλάγθε γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ,  ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ  βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζηελ γεσξγηθή 

παξαγσγή ζπκπεξηιακβάλνληαο (α) ηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ηελ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε χδαηνο κέζσ πηνζέηεζεο 

πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, (β) ηελ ρξεκαηνδφηεζε κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ 

γηα ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ απφ ηα αξδεπηηθά δίθηπα θαη (γ) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα 

αξδεπηηθνχο ζθνπνχο ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.    

Ζ δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ν ηνπξηζκφο  αιιά θαη ε ζηφρεπζε  γηα ππνθαηάζηαζε ησλ 

εηζαγσγψλ επλνεί ηελ πψιεζε πξντφλησλ ζε αγνξέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

ηνλ ηφπν παξαγσγήο.  πλεπψο είλαη δπλαηφλ απηφ λα επηηεπρζεί ζπλέξγεηα κεηαμχ ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο 3 θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ αλάγθε «Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε δαζηθψλ εθηάζεσλ» ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε 

αχμεζεο ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα  αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ξφινπ ησλ 

δαζψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε ηε ζπγθξάηεζε πδάησλ αιιά θαη ηελ  

απνθπγή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ . Ο αμηνινγεηήο ζεκεηψλεη ηελ  έιιεηςε ελεξγεηηθψλ 

δξάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηφκέα. 

6ε Πξνηεξαηόηεηα: « Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηώρεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Σφζν ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν θαη ζηελ SWOT  αλάιπζε έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 
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θαη ηδηαίηεξα ησλ Οξεηλψλ πεξηνρψλ. Οη πεξηιακβαλφκελεο ζην Πξφγξακκα αλάγθεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο εζηίαζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη:   

 Αλάγθε γηα αχμεζε ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ ζηελ χπαηζξν πνπ αληηζηνηρίδεηαη άκεζα κε ηηο 

αλαθεξφκελεο αδπλακίεο – θηλδχλνπο κε πνιιαπιέο επηπηψζεηο ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο  αιιά θαη ζαλ 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο εθηφο  

γεσξγίαο  αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο.  

 Αλάγθε γηα δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο ππαίζξνπ 

πνπ αληηζηνηρείηαη άκεζα κε ηελ δηαπηζησζείζα αδπλακία  «Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή 

πζηέξεζε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ 

ηνπίνπ σο ζηνηρείν δηακόξθσζεο «ηαπηόηεηαο» πξννξηζκνύ» 

  Αλάγθε γηα ελζάξξπλζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ  πνπ σο πεξηγξαθή είλαη 

αζαθήο θαη δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ  swot. Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο 

πξνθχπηεη φηη ε θηλεηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

σο θηλήηξνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ψζηε λα απνθεπρζεί (ν 

νξαηφο ζε αξθεηέο θνηλφηεηεο θαη νηθηζκνχο ησλ νξεηλψλ ε εξήκσζε ηνπο.    

 Αλάγθε γηα πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ χπαηζξν πνπ σο πεξηγξαθή 

είλαη αζαθήο θαη κε ζπζρεηηδφκελε κε ηα επξήκαηα ηεο  SWOT  αλάιπζεο  Απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο  πξνθχπηεη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηε πηνζέηεζεο ηεο 

πξνζέγγηζεο Leader  πνπ απνηειεί δηαδηθαζία πνπ θαιχπηεη ηελ «δηαθπβέξλεζε» θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ 

πιεζπζκψλ νπφηε πξνθχπηεη ελλνηνινγηθή ηαχηηζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλάγθε.  

Ο χκβνπινο αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ  πξναλαθεξζέλησλ 

αλαγθψλ  κε δχν αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ επαξθέζηεξα ηφζν ηα επξήκαηα ηεο  

SWOT αιιά λα επηηξέςνπλ θαη ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ παξεκβάζεσλ. Οη πξνηεηλφκελεο 

αλάγθεο είλαη : 

 Βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο δσήο  ησλ θαηνίθσλ  ηεο ππαίζξνπ: Ζ έλλνηα ηεο  πνηφηεηαο δσήο 

ζηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  έρεη επαξθψο δηεπθξηληζζεί ηελ ηξέρνπζα 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία  ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ απνηειεί θαη νπζηψδε αλαπηπμηαθφ πφξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ , ηελ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο  (governance) ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ βειηίσζε 

ηεο πξφζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο είλαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (εθπαίδεπζε, πγεία, αλαςπρή, αδεηνδνηήζεηο). 

Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο: Ζ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα ζπκβάιιεη  ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε λένπο ηνκείο 

ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζηελ κείσζε ηεο θηψρηαο. 

2.1.1.4. Αμηνπνίεζε ησλ δηδαγκάησλ από ηελ πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 

ηνρνζέηεζε: Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζηνρνζέηεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο, θάηη ην νπνίν απνηεινχζε βαζηθή αδπλακία ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθφηεξα ε ζηνρνζέηεζε αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε 

θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 
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θαηάζηαζεο φπσο (α) ε ζηήξημε επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ κε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, 

(β) ε ελίζρπζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο, (γ) ε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ζηα αηγνπξφβαηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηήξημε ηνπ θπξηφηεξνπ εμαγσγηθνχ πξνηφληνο (ραινχκη), (δ) ε αλαγθαηφηεηα  

θαιχηεξεο  θαηαγξαθήο θαη ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε βαζηθέο 

ππεξεζίεο αθνχ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ.  

ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζπάζεηα πεξίιεςεο δξάζεσλ γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε. Αλ θαη εληνπίδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ζηνηρείν ηεο 

ζπκπιεξσκαηθφηεηαο ζηα Μέηξα ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζεκεηψλεηαη πσο ε ρξεκαηνδνηηθή 

ηνπο βαξχηεηα είλαη πνιχ ρακειή θαη βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηηο δηαπηζησκέλεο 

αλάγθεο αιιά θαη ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ ζρεηηθή ζηξαηεγηθή. Ζ επηζήκαλζε απηή 

κπνξεί λα αξζεί εάλ νη αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ γαη επελδχζεηο θαιπθζνχλ 

ρξεκαηνδνηηθά απφ ην ΔΣΠΑ. ε παξνχζα θαζε φκσο δελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ αθνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηαξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΣΠΑ.  

Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ην πξφγξακκα πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ :  

 ηεο αλάγθεο  θάιπςεο ησλ λέσλ  πξνηεξαηφηεησλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο φπσο είλαη ε αληηκεησπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο  αιιαγήο θαη ε 

ελίζρπζε  ηεο πξναγσγήο θαη δηαρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο  

 ησλ πξνβιεκαησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ειιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε ζπλέπεηα ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ  

 ηελ αλαγθαηφηεηα ζπξίθλσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ κείσζε ηεο παξερφκελεο 

ζηήξημεο κέζσ ζπκβαηψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε ζπγθεξηκέλνπο ηνκείο  

 ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθαιηζεο άκεζσλ πιεξσκψλ θαη άκεζεο εθαξκνγήο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ απνζεκαηηθνπ επίδνζεο.  

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή ε ελζσκάησζε  ησλ δηδαγκάησλ  ηεο 

πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ.  

Υσξηθή παξέκβαζε: Έρεη θαηαβιεζεί ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ρσξηθή επηθεληξσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο leader, αθνχ εληνπίζηεθε φηη ε 

κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ, κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ζε κηα πνιχ επξεία πεξηνρή πνπ 

πεξηειάκβαλε θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο δε εμππεξεηνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο ινγηθήο leader. Σν 

ζέκα απηφ έρεη αλαδεηρζεί θαη πην πάλσ ζηα ζρφιηα  αλαθνξηθά κε ηε δηαβνχιεπζε, αιιά 

ηνλίδεηαη θαη ζε απηή ηελ ελφηεηα  σο επηζχκαλζε κηαο ζεκαληηθήο αδπλακίαο ε νπνία 

αλαδείρζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο 

νθείιεη λα επηζπκάλεη ηελ νξζή πξνζέγγηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κε ηελ νπνία  

θαζνξίδεηαη σο εζληθή πνιηηηθή ε ζηνρνζέηεζε ηνπ leader ζε πεξηνρέο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ πιεζπζκηαθή απνςήισζε θαη ζεκαληηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Πίλαθαο πξνηεηλφκελσλ αλαγθψλ  

Title (or reference) of the need 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Environment 

Climate change 

mitigation and 

adaptation 

Innovation 

Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
X  X X  X  X X X X  X    X  X X X 

Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο , 

ηελ  ρξήζε ησλ  πφξσλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

X X  X  X     X X X X X    X X X 

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 
X X  X  X     X X X        X 

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο 

γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ 

X  X   X               X 

Αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ 

γεσξγψλ θαη κείσζεο ηεο ςαιίδαο κεηαμχ 

ηηκψλ παξαγσγνχ θαη ιηαληθήο ηηκήο 

X     X                

Μεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ 

παξαγσγνχ κέζσ πνηνηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο 

X   X  X                

Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο 

ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ 
       X  X         X X  
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Title (or reference) of the need 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Environment 

Climate change 

mitigation and 

adaptation 

Innovation 

Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο ψζηε λα ειεγρζεί ε αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

X       X X X X        X X  

Αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο 

πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηηο πεξηνρέο 

NATURA 

X       X  X         X X  

Πξνψζεζε ΑΠΔ θαη δξάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηα Γάζε 

X   X        X X      X X  

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ 
X   X     X  X        X X X 

Αλάγθε κείσζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα   

X   X          X X    X X  

Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε δαζηθψλ εθηάζεσλ               X    X X  

Αλάγθε βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο δσήο  ησλ 

θαηνίθσλ  ηεο ππαίζξνπ 
               X X X X  X 

Αλάγθε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
   X X        X   X  X   X 
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2.1.2. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε SWOT θαη ηελ εθηίκεζε αλαγθψλ 

Οη πην θάησ ζπζηάζεηο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Θέκα: Οξηζκφο αλάγθεο «Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ» 

Πεξηγξαθή: Οη αλάγθεο γηα «Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ» θαη γηα 

«Οξζνινγηθή ρξήζε ηνπ χδαηνο θαη κείσζε ηεο ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ" 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο SWOT πεξί ιεηςπδξίαο, πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ 

πδξνθνξέσλ θαη ππεξάληιεζεο χδαηνο απφ ηε γεσξγία γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπεηδή φκσο νη ελ ιφγσ 

αλάγθεο ζρεηίδνληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαη κε ζηφρν ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία, πξνηείλεηαη ε ζχκπηπμή ηνπο 

ζε κηα αλάγθε ππφ ηελ νλνκαζία “Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ”. 

 

Θέκα: Αλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο  «Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο , ηελ  ρξήζε ησλ  πφξσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή»   

Πεξηγξαθή: Ο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηηο νξηδφληηεο πεξηνρέο εζηίαζεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη αξθεηά γεληθεπκέλνο θάηη ην νπνίν ελ κέξεη νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο αδπλακίεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο φζν θαη ηα ζέκαηα έξεπλαο, θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα φκσο κε 

ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ν θαζνξηζκφο ηεο αλάγθεο  ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέζηεξα 

πξνζδηνξηζκέλνο, δεδνκέλσλ κάιηζηα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζην 

πεδίν. Ζ αλαδηαηχπσζε θαη ζηφρεπζε ηεο αλάγθεο βαζίδεηαη ηφζν ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT 

φζν θαη κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην χκθσλν Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο ήηνη, πξνζηηζέκελε 

αμία, δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία. 

 

Θέκα: Οξηζκφο αλάγθεο «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ» 

Πεξηγξαθή: Οη αλάγθεο γηα “Αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ”,  “Δθζπγρξνληζκφ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ” θαη “Γεκηνπξγία λέσλ ζχγρξνλσλ κνλάδσλ” αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο SWOT 

αλάιπζεο. Σεθκεξηψλνληαη δε απφ πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη, φπσο ην κηθξφ κέζν κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηε γήξαλζε ησλ γεσξγψλ, ηνλ ρακειφ ξπζκφ 

αλαλέσζεο ηνπ αθαζαξίζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο επξσπατθέο θαη 

ηξίηεο ρψξεο, θαη ηελ πςειή εμάξηεζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο. Λφγσ ηδηαίηεξεο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ νη νπνίεο ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ίδην Μέηξν αιιά θαη κε ζηφρν ηελ 

δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλέξγεηαο ησλ επη κέξνπο δξάζεσλ, πξνηείλεηαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο 

ζηελ αλάγθε γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ». 

 

Θέκα: Καηάξγεζε αλάγθεο «Αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία» 

Πεξηγξαθή: Ζ αλάγθε γηα «Αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία»,  ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ην ρακειφ ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλνηηθφ κέζν φξν πνζνζηφ αξρεγψλ εθκεηαιιεχζεσλ θάησ ησλ 35 εηψλ. 

Πξνηείλεηαη φκσο ε θαηάξγεζε ηεο θαη ε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ αλάγθε γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ». Καη απηφ γηαηί ε αλαλέσζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη νη ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο ησλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλ θαη 

πεξηζζφηεξν θαηλνηφκσλ λέσλ γεσξγψλ ζπληζηνχλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Αμηνινγεηή θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο. 
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Θέκα: Πξνζζήθε αλάγθεο «Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κεηαπνίεζεο, 

ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ» 

Πεξηγξαθή:  Ζ SWOT αλάιπζε δηαπίζησζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα φπσο ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ην 

ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο ζε αξθεηνχο θιάδνπο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε αλάγθεο γηα «Δθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ». ηελ ελ ιφγσ αλάγθε 

πξνηείλεηαη θαη ε επί ηεο νπζίαο ζπγρψλεπζε ηεο αλάγθεο γηα «βειηίσζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ» 

αθνχ απηή ε αλάγθε ήδε θαιχπηεηαη ζε επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο 3 απφ άιιε δηαπηζησκέλε αλάγθε.  

 

Θέκα: χκπηπμε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ηξηψλ ππφ αλαθνξά αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα 3, σο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην Πξφγξακκα κε δχν λέεο πξνηεηλφκελεο  

Πεξηγξαθή: Ωο απνηέιεζκα ηεο SWOT αλάιπζεο, θαηαγξάθνληαη νη πην θάησ ηξεηο βαζηθέο αλάγθεο: 

 Αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

 Αλάγθε γηα αχμεζε δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχoο ησλ γεσξγψλ 

 Αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

O αμηνινγεηήο εθηηκά φηη απηέο νη αλάγθεο νπζηαζηηθά απνζθνπνχλ ζηελ, 

 αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ γεσξγψλ θαη κείσζεο ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ηηκψλ 

παξαγσγνχ θαη ιηαληθήο ηηκήο 

 κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ κέζσ πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο 

πζηήλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηηο δχν πην πάλσ επεηδή, 

(α) ε πξψηε αλαθέξεηαη  ζηνλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο; (β) ε ηξίηε 

αλάγθε αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα 2; (γ) νη αλαδηαηππσκέλεο αλάγθεο απνηππψλνπλ θαη ηνλ εηζνδεκαηηθφ 

ζηφρν πξνο ηνλ νπνίν απνζθνπνχλ, ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη σο ζεκαληηθή αδπλακία ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο 

SWOT.     

 

Θέκα: πκπεξίιεςε πνιπιεηηνπξγηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ   

Πεξηγξαθή: Διιείπεη αλαθνξά ηφζν ζηε swot φζν θαη ζηε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ  ζηα 

αγξνδαζνθηελνηξνθηθά (agrosilvopastoral) ζπζηήκαηα. Απφ ηνπο δηαζέζηκνπο δείθηεο πιαηζίνπ πξνθχπηεη φηη ε 

έθηαζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη κεγάιε (βι. CΗ31: Land cover θαη CΗ33: Area under 

extensive agriculture ). πληζηνχλ ζπλεπψο κηα επθαηξία αθνχ πέξαλ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπο ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηα σο εξγαιείσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο 

ζεκαζίαο (HNV), κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δέζκεπζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη  ηελ 

άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βνζθνθφξησζεο . 

 

Θέκα: Δπαλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο «Πξνψζεζε ΑΠΔ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία» 
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Πεξηγξαθή: ηελ πέκπηε πξνηεξαηφηεηα φπσο πξναλαθέξζεθε εληάζζεηαη ε  αλάγθε γηα «Πξνψζεζε ΑΠΔ 

ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία  πνπ πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη  ηελ βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ πνπ επίζεο αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ελψ παξάιιεια παξέρνληαη 

επθαηξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη αλαθνξά ζηε δαζνθνκία ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο  βηνκάδαο 

αιιά θαη ησλ παξα-πξντφλησλ ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο Ζ ρξήζε 

ησλ ΑΠΔ απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαη δξάζεηο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  ε ζηελ γεσξγία θαη ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ αλαθνπή ηεο αχμεζεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ παξαηεξείηαη. Πεξηζψξηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππάξρνπλ κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο πεπαιαησκέλνπ  ελεξγνβφξνπ κεραλνινγηθνχ  εμνπιηζκνχ, ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ , αιιαγψλ ζηηο παξαγσγηθέο κεζφδνπο. Καη ζπλέπεηα θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

απνηχπσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηξαηεγηθήο 2020 ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πξνηείλεηαη ε 

επαλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο σο  αθνινχζσο «Πξνψζεζε ΑΠΔ θαη δξαζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηα Γάζε»  

 

Θέκα: Αληηθαηάζηαζε ηεο «Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ 

εδάθνπο θαη κείσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπψλ C02» 

Πεξηγξαθή:  Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο 4εο πξνηεξαηφηεηαο δελ αλαδεηθλχεηαη  ε αλάγθε γηα 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ησλ πδάησλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλάγθε ε νπνία νπζηαζηηθά εμππεξεηείηαη απφ ηα Μέηξα 10 θαη 11. εκεηψλεηαη δε φηη ηα 

πξνβιήκαηα απηά  έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ αλάιπζε SWOT. Παξάιιεια, ε αλαθνξά ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ππεξάληιεζεο ππνγείσλ πδάηηλσλ πφξσλ απνηειεί πεξηζζφηεξν αλάγθε πξνο 

αληηκεηψπηζε απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα 5 ελψ ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ (πνπ ζηνρνζεηνχληαη 

ζηελ πξνηεξαηφηεηα 4) 10, 11, 12 θαη 13, δελ εμεηδηθεχεηαη ε αληηκεηψπηζε απηήο αλάγθεο. Γηα ηνπο  ιφγνπο 

απηνχο ζπζηήλεηαη  ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλάγθεο «Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπψλ C02» κε ηηο δχν πην θάησ αλαθνξέο:  

α) «αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο ψζηε λα 

ειεγρζεί ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο» θαη 

β) «αλάγθε κείσζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα  πνπ φκσο 

ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ Πέκπηε Πξνηεξαηφηεηα   

 

Θέκα: Αληηθαηάζηαζε αλαγθψλ ηεο 6εο Πξνηεξαηφηεηαο   

Πεξηγξαθή: Σφζν ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν θαη ζηελ SWOT  αλάιπζε έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

Οξεηλψλ πεξηνρψλ. Οη πεξηιακβαλφκελεο ζην Πξφγξακκα αλάγθεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο 

εζηίαζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη: 

Αλάγθε γηα αχμεζε ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ ζηελ χπαηζξν   

Αλάγθε γηα δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο ππαίζξνπ 

Αλάγθε γηα ελζάξξπλζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

Αλάγθε γηα πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ χπαηζξν 
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Ο χκβνπινο αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ  πξναλαθεξζέλησλ αλαγθψλ  κε δχν 

αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ επαξθέζηεξα ηφζν ηα επξήκαηα ηεο  SWOT αιιά λα επηηξέςνπλ θαη ηελ 

θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ παξεκβάζεσλ  

Οη πξνηεηλφκελεο αλάγθεο είλαη : 

«Βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο δσήο  ησλ θαηνίθσλ  ηεο ππαίζξνπ». Ζ έλλνηα ηεο  πνηφηεηαο δσήο ζηα 

Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  έρεη επαξθψο δηεπθξηληζζεί ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία  ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ 

απνηειεί θαη νπζηψδε αλαπηπμηαθφ πφξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ , ηελ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο  

(governance) ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο είλαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (εθπαίδεπζε, πγεία, 

αλαςπρή, αδεηνδνηήζεηο). 

«Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο». Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα 

ζπκβάιιεη  ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε λένπο ηνκείο ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζηελ 

κείσζε ηεο θηψρηαο.   
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2.2. ΤΝΑΦΔΗΑ, ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.2.1. Δθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ηξαηεγηθή ηεο Δπξψπεο 2020 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, παξά ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 5.3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε ζπκβνιή ηνπ 

ΠΑΑ 2014-2020 ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο είλαη αξθεηά 

ρακειή. Αλαιπηηθφηεξα, νη πφξνη πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ ελ ιφγσ νξηδφληηα πξνηεξαηφηεηα αληηζηνηρνχλ κφλν 

ζην 0.84% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη απηφ παξά ηα πνξίζκαηα ηεο SWOT 

αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηα ρακειά πνζνζηά εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηελ έιιεηςε θαηλνηνκίαο θαη ηελ εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο. 

ην πιαίζην απηφ ν Αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ε δηαηχπσζε πνπ ππάξρεη ζην Κεθάιαην 5.3 ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ πξνψζεζεο ηεο ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία θαη ηελ βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, δελ αληηζηνηρεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πφξνη πνπ πξνγξακκαηίδνληαη φλησο αθνξνχλ (φπσο 

αλαθέξεηαη) παξεκβάζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, γηα ην Καζεζηψο 1.1. «Γξάζεηο 

Δπαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο  θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ», νη ελ ιφγσ πφξνη αθνξνχλ ηηο εμήο Πεξηνρέο 

Δζηίαζεο: 

 Πεξηνρή εζηίαζεο 2α (Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδίσο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο): €870.000 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 3α (Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ κε ηελ 

θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, θιπ.):  €300.000 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 4β (απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θιπ): €150.000 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5α (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο ζηε γεσξγία):  €280.000 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5β (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε 

κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ):  €50.000 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5δ (Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία):  

€50.000 

 

ε φηη αθνξά ην Καζεζηψο 1.3. «Βξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε», ηφ ζχλνιν ησλ 

πφξσλ €300.000 αληηζηνηρεί ζηελ Πεξηνρή Δζηίαζεο 2α. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη παξά ηελ πνιπδηάζηαηε αληηζηνίρηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1 ζε 

ζεκαληηθφ εχξνο Πεξηνρψλ Δζηίαζεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα φζν θαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη 

ηνπο πφξνπο, νη πξνγξακκαηηδφκελνη πξνο δηάζεζε πφξνη είλαη εμαηξεηηθά αλεπαξθείο.  

Σν βάξνο πνπ δίλεηαη ζην πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2014 – 2020 ζηηο νξηδφληηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο δηαθξίλεηαη ελαξγψο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ αθνχ 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πίλαθα, ην 56,17% ησλ πφξσλ θαηαλέκεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Δηδηθφηεξα, ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 4 (Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία) δηαηίζεηαη ην 50.13% ηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 5 

(Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, θιπ.) αλέξρεηαη ζε 6,04%. ε φηη αθνξά ηα νηθνζπζηήκαηα, 

έκθαζε παξαηεξείηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ: 

 

 Μέηξνπ 10 (Αγξνπεξηβάιινλ): €58.000.000 
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 Μέηξνπ 11 (Βηνινγηθή γεσξγία): €14.000.000 

 Μέηξνπ 13 – Καζεζηψηνο 1 (νξεηλέο πεξηνρέο): €10.000.000 

 Μέηξνπ 13 – Καζεζηψηνο 2 (κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο): €26.000.0000 

 Μέηξνπ 8 (Αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα δαζψλ): €6.500.000 

 Μέηξνπ 12 (Οδεγίεο γηα Natura 2000 θαη χδαηα): €2.900.000 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηφζν εληφο ησλ εθηάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην επξσπατθφ δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ NATURA 2000,  φζν θαη ζηηο φκνξεο 

πεξηνρέο.  Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ, νξζψο 

πξνζεγγίδεηαη κε εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν, εμππεξεηείηαη κε επηκέξνπο επελδπηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα. 

Πέξαλ φκσο ησλ κέηξσλ πνπ ζπλδένληαη ακέζσο κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ππάξρνπλ 

θαη άιια κέηξα πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ εκκέζσο ζηελ επίηεπμή ηνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

εθαξκνγή δαζηθψλ κέηξσλ πνπ θχξην ζηφρν έρεη ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ζίγνπξν φηη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Έηζη πέληε κέηξα αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη αληηζηνίρσο επηά ζηελ  αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ 

πφξσλ. 

Σν δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αληηκεησπίδεηαη ζην ΠΑΑ 2014-2020 κε νινθιεξσκέλν ηξφπν αθνχ 

ιακβάλνληαη κέηξα ηφζν γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ηνπ ζεκαηηθνχ 

ζηφρνπ 5 γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ αιιά 

θαη γηα ηελ ελεξγεηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε 

κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έκθαζε παξαηεξείηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Μέηξσλ: 

 4 – Καζεζηψο 4.1 (Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο): €8.700.000 

 4 – Καζεζηψο 4.3 (Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο): €5.000.000 

Αλαιπηηθφηεξα 4 απφ ηα κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη  επηά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηεο ππαίζξνπ γεληθφηεξα ζηηο αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

εκαληηθφ είλαη ην βάξνο πνπ δίλεηαη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε βάζε ηα δηαπηζησζέληα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ζα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε κέηξα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

2.2.2. Δθηίκεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην, ηελ 

Δηαηξηθή ρέζε, ηηο εηδηθέο γηα ην Κξάηνο –  Μέινο ζπζηάζεηο θαη άιια ζπλαθή κέζα 

2.2.2.1. Σπλνρή κε Κνηλό Σηξαηεγηθό πιαίζην 

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο  είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Κνηλνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ ζπκβάιινληαο κε δηαθνξεηηθή έληαζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο γηα έμππλε Γηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

Απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε.  Ζ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014 -2020 κε ην  Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην  

αθνινπζεί ηελ δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ
4
.   

                                                
4
 Παξάξηεκα 1 Καλ (ΔΔ) ΑΡΗΘ 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ  17/12/2013 
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πκβνιή ησλ ΔΓΔΣ ζηε ηξαηεγηθή ηεο έλσζεο γηα Έμππλε Γηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε 

θαη πλνρή κε ηελ νηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο Έλσζεο: Σν Πξφγξακκα  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζπκβάιιεη 

ζηνπο 9 απφ ηνπο  11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ  εμππεξεηνχλ ηα ΔΓΔΣ ηελ Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή 2020 κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΓΣΑΑ  ην ΠΑΑ δελ ζπκβάιιεη ζηνπο Θ 7 «Πξνψζεζε ησλ 

βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ (key network infrastructures)»  θαη  

11 «Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο».  

Δπηηπγράλεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πφξσλ ζηελ δηαζθάιηζε Πεξηβαιινληηθήο Βησζηκφηεηαο ελψ κηθξή είλαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνψζεζε ηεο  Έμππλεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο.  Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο θαζηζηνχλ ζρεδφλ ηαπηφζεκε ηελ έλλνηα ηεο έμππλεο αλάπηπμεο κε ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ  απαζρφιεζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο λένπο.  

Ζ Κχπξνο απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 εθαξκφδεη Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. Σν Πξψην Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο
5
 δελ πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο γηα ηνλ Πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο είλαη: 

 λα απνθαηαζηήζεη ηελ επξσζηία  ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

θαηαζεηψλ θαη ηεο αγνξάο. 

 λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

 λα εθαξκνζηνχλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε βηψζηκε 

θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε 

Ζ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα, ε εμπγίαλζε ησλ Σξαπεδψλ, ε άζθεζε 

πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνξνινγίαο δελ εκπίπηνπλ ζηηο Πξνηεξαηφηεηεο ην Σακείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ  Ηδηαίηεξε αλαθνξά  ζην Πξφγξακκα Πξνζαξκνγήο γίλεηαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ Σνπξηζκνχ κέζσ ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ νπνία 

ζπκβάιιεη ην ΠΑΑ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ  6 «Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ», 7 ««Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο», 19 «Σνπηθή Αλάπηπμε 

LEADER» 

Οινθιεξσκέλε Πξνζέγγηζε θαη ξπζκίζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ΔΓΔΣ:  πληνληζκφο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα: ην 

θεθάιαην 14 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πεδία 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ΠΑΑ κε ηα ινηπά ηακεία (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, Σακείν πλνρήο, ΔΣΘΑ) Σελ παξνχζα 

ρξνληθή πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ  Πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ 

είλαη ζε θάζε θαηάξηηζεο θαη  δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ ζπλεξγεηψλ πέξαλ 

ησλ φζσλ ήδε αλαθέξεη ην ΠΑΑ. εκεηψλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζεκείν  ε εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε ππνδνκέο θαη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

επηηξέςεη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ Σακείσλ ζε ρσξηθφ επίπεδν.  

Απφ ηελ είζνδν ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ κέρξη ζήκεξα ε κέγηζηε ζπλέξγεηα παξαηεξείηε κεηαμχ ΔΣΠΑ θαη ΔΓΣΑΑ  

ελψ αληίζεηα πνιχ πεξηνξηζκέλε έσο αλχπαξθηε ήηαλ ε ζπλέξγεηα κε ην ΔΚΣ.  Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ζε 

πνιχ κεγαιχηεξε έληαζε απφ ην παξειζφλ δχν βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο  θαη ε 

αχμεζε ηεο θηψρηαο   πνπ θαη ηα δχν εκπίπηνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην πεδίν παξέκβαζεο ηνπ ΔΚΣ  

                                                
5
 Αλεπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλνπ κλεκνλίνπ Απξίιηνο  2013  



ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020  

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ - ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. ΑΘ. - ENVIROPLAN A.E.  

 

37 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ/ζπλεξγεηψλ ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6Β κε ηηο 

ζρεηηθέο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9.    

πλέξγεηεο κεηαμχ ΔΣΠΑ – Σ θαη ΔΓΣΑΑ παξαηεξνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο  θιηκαηηθήο 

αιιαγήο (ελέξγεηα, κείσζε εθπνκπψλ), ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο: Γελ 

πηνζεηήζεθε ε πνιπηακεηαθή πξνζέγγηζε ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  νξζψο θαηά ηελ άπνςε ηνπ 

αμηνινγεηή ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ νπζηαζηηθά δηαηίζεληαη γηα ηελ ρσξηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη 

ηεο αδπλακίαο ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο λα δηαρεηξηζζνχλ ζχλζεηεο παξεκβάζεηο κε ρξεκαηνδφηεζε 

δηαθνξεηηθψλ Σακείσλ.  Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο εθπξνζψπνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο  

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ, ε  αλάζεζε θαζεθφλησλ  

ζε θνηλνχο γηα ηα Σακεία Φνξείο Δθαξκνγήο  ζε νκνεηδείο ηνκείο παξέκβαζεο ησλ ΔΓΔΣ (π.ρ Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ γηα ηηο επελδχζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ Μέηξν 4.2  αιιά θαη πιεζψξαο 

θαζεζηψησλ ελίζρπζεο πξνο ΜΜΔ  ζηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο  3
α
, 3β,3γ,3δ ηνπ ΔΣΠΑ,  Κππξηαθφο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ γηα ηηο δξάζεηο πξνψζεζεο αγξνηνπξηζκνχ, Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο γηα έξγα ππνδνκήο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  δηαζθαιίδεη ηνλ πληνληζκφ θαη ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ ησλ Σακείσλ.   

Δλζάξξπλζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνζεγγίζεσλ: Σν Πξφγξακκα δηαζέηεη ην 5% ησλ πφξσλ ηνπ γηα ηελ 

Οινθιεξσκέλε ρσξηθή πξνζέγγηζε κέζσ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ (CLLD) πνπ εζηηάδεηαη ρσξηθά ζηηο πιένλ 

νπηζζνδξνκνχζεο αλαπηπμηαθά αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη νη νξεηλέο πεξηνρέο.  

πληνληζκφο θαη ζπλέξγεηεο ησλ ΔΓΔΣ κε άιιεο πνιηηηθέο θαη  κέζα ηεο Έλσζεο:  Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ΠΑΑ κε ηνλ 

πξψην ππιψλα παξνπζηάζζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηεη ν 

χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηεο έθζεζεο ηεο εθ ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζεο (Ηνχληνο 2014).  

ε φηη αθνξά ηελ ζπλέξγεηα κε άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα  ηεο Έλσζεο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο δελ είρε 

πξφζβαζε ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή έμππλεο εμεηδίθεπζεο κε  απνηέιεζκα λα είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα 

δηαπηζηψζεη πηζαλέο ζπλέξγεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  κε ηνλ Οξίδνληα 2020. ε θάζε 

πεξίπησζε ζεσξεί φηη ην επίπεδν ησλ εξεπλεηηθψλ  έξγσλ θαη νη ινηπέο δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ν 

ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020 δελ ζπλάδνπλ κε ην πεδίν  δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Οκάδσλ ηνπ κέηξνπ 16 

αιιά θαη ησλ πφξσλ ηνπ ΠΑΑ.  Ζ κφλε πξαθηηθά δπλαηφηεηα ζπλεξγεηψλ ηνπ ΠΑΑ κε ηνλ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020 

παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Γηθηχσζε θαη ζπκκεηνρήο Δπηρεηξεζηαθψλ Οκάδσλ ηνπ κέηξνπ 16 ζηελ Δπξσπατθή 

χκπξαμε Καηλνηνκίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηνπ ΠΑΑ κε ην Πξφγξακκα ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020 απαηηείηαη 

ε κεγαιχηεξε δπλαηή ελεξγνπνίεζε (πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζεκαληηθή  αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν) ηνπ   Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ.  

ην  θεθαιαίν 14 πκπιεξσκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα ηελ δηαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ ηνπ ΠΑΑ  κε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν Life. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνηείλεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  Life  θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δηθηχνπ Πξάζηλσλ 

Τπνδνκψλ κέζσ θαη ηεο Πξνζέγγηζεο Leader ηελ επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε κέζσ επελδχζεσλ (κέηξν 4)   

πξνηάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο.  Γελ πξνθχπηνπλ άκεζα ζπλέξγεηεο ηνπ ΠΑΑ κε άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα.  

Οξηδφληηεο αξρέο θαη Δγθάξζηνη ζηφρνη πνιηηηθήο: Δηαηξηθή ζρέζε θαη πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε: Σν  ΠΑΑ  

εμππεξεηεί θαη πξνσζεί ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο 

εθπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ θνξέσλ εθηφο 

«γεσξγίαο» ζην Αγξνηηθφ Γίθηπν. Ζ πξνζέγγηζε Leader απνηειεί κηα θαηεμνρήλ πξσηνβνπιία πξνψζεζεο ησλ 

αξρψλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Ζ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο    

πξνζθξνχεη ζε δχν βαζηθά ζέκαηα πνπ είλαη ε επάξθεηα ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Κχπξν.  
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Βηψζηκε  Αλάπηπμε: Σν  ΠΑΑ ζέηεη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνψζεζε ηεο  Βηψζηκεο Αλάπηπμεο φπσο 

αληαλαθιάηαη θαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο βαξχηεηεο ησλ Πξνηεξαηνηήησλ 4 θαη  5.  

Ζ νινθιήξσζε  ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη ε πιήξεο  εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Γηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000,ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ ζηελ ελαξγέζηεξε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ΠΑΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.    

Ζ «πεξηβαιινληηθή» θαη ε «θιηκαηηθή» δηάζηαζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απνηειεί έλα βαζηθφ θξηηήξην 

κνξηνδφηεζεο ηνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε ησλ Φχιισλ: Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

έξγσλ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο ελψ  ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ  πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ θχιισλ. Ζ 

δηάζηαζε ηνπ θχιινπ  ηεξείηαη ζε επίπεδν πξάμεο,. Ωο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχιισλ ην ΠΑΑ 

ραξαθηεξίδεηαη σο νπδέηεξν. 

Πξνζβαζηκφηεηα: Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκφζηεο ππνδνκέο (θηίξηα, δηακφξθσζε 

ρψξσλ, δηαδξνκέο), ελψ δελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηα θξηηήξηα επηινγήο  ησλ πξάμεσλ. 

Αληηκεηψπηζε ηεο Γεκνγξαθηθήο αιιαγήο: Ζ ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Μέηξνπ 6.1 , ε 

πςειφηεξε κνξηνδφηεζε αιιά θαη ην χςνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ κέηξνπ 4.1, ε θαηα 

πξνηεξαηφηεηα έληαμε ησλ λέσλ ζην κέηξν 6.4 πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leader  απνηεινχλ 

νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ελεξγνπνηεί ην ΠΑΑ θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ  πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Δθηφο  ησλ αλσηέξσ εξγαιείσλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζέιθπζε ησλ λέσλ, δηαθξηηή ζηφρεπζε ηνπ ΠΑΑ 

απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο παξνρήο βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ ηνπ κέηξνπ 7 Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.   

Ρπζκίζεηο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαίξηεο εδαθηθέο πξνθιήζεηο: Σν ΠΑΑ έρεη ζαθψο νξηνζεηήζεη ηηο θαίξηεο 

εδαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πιένλ 

νμπκέλεο δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. Ζ ελίζρπζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ επηρεηξείηαη  κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο κέηξσλ κε δηαθξηηή ζηφρεπζε φπσο ην κέηξν 13.1 είηε κέζσ απμεκέλεο κνξηνδφηεζεο/ χςνπο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο κέηξν 4.1 θαη 4.2 είηε ζρεδηαζκνχ ζπγθεηκέλσλ δξάζεσλ πνπ  εμππεξεηνχλ θαηά  

θχξην ιφγν ηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπσο είλαη νξηζκέλα θαζεζηψηα ηνπ κέηξνπ 10 Δληζρχζεηο γηα ηε Γεσξγία ην 

Πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα. 

 

2.2.2.2. Σπλνρή κε ην Σύκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη 

νη ζεκαηηθνί ζηφρνη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ). ηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα έγηλε ε εμέηαζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο SWOT αλάιπζεο ηνπ ΠΑΑ κε ηηο δηαπηζησκελεο αλαγθεο 

/πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ Δ. ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ν βαζκφο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ 

δχν Πξνγξακκαηηθψλ Δγγξάθσλ κε βάζε πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα, έρνληαο σο βάζε ηελ 

ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ησλ κέηξσλ ζε φξνπ Γεκφζηαο Γαπάλεο. Δίλαη δεδνκέλν φηη πνιιέο παξεκβάζεηο  

ηνπ ΠΑΑ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ αιιά ε 

πξνζέγγηζε απηή ελέρεη ηνλ θίλδπλν είηε ππεθηίκεζεο είηε ππνεθηίκεζεο, ελψ ζε πνιχ κεγαιν βαζκφ ε θξίζε 
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είλαη θαη ππνθεηκεληθή αλαθνξηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γη απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ 

κέηξσλ κε ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο λα γίλεη εθεί πνπ ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε. 

Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ αθαηξέζεθαλ νη πφξνη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο αιιά θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

ζπλέρηζε θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ ζε δηθαηνχρνπο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά 

ην 6,15% ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.          

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην ΠΑΑ εμππεξεηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ ζηφρεπζε ηνπ Δ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (56,17% ησλ 

πφξσλ), ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (23,4% ησλ πφξσλ). Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δηαηίζεηαη ην 12% ησλ πφξσλ κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε εμσγεσξγηθνχο ηνκείο.  

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ηεο πιένλ πιεγείζαο ειηθηαθήο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη νη λένη, 

δηαηίζεηαη ην 3,2% ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υακειή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ θαη απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, 

γηα ηελ νπνία δηαηίζεηαη ην 6% ησλ πφξσλ. Ακειεηέα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο γηα 

φινπο ζηε δηά βίνπ κάζεζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.   
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ελφηεηεο 
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πκβνιή ηνπ 

ΠΑΑ ζην Δ 

M €  %  

Θ 1: Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 
                              

1. Πξναγσγή επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ/εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

                       √   1,5 0,7% 

2. Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη 

ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ 

√                     √  1,8 0,8% 

3. Δλίζρπζε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο 

αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

                              

Θ 2: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο 

                              

1. Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε 
        √                   0,6 0,3% 

2. Δθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ 

(επξπδσληθά δίθηπα ππέξ‐ πςειψλ ηαρπηήησλ) θαη 

βειηίσζε ζηε πξφζβαζε ηνπο. 

                              

3. Αλάπηπμε ππεξεζηψλ ΣΠΔ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο γηα ΣΠΔ 

                      √ √   

4 . Γξάζεηο Μεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
√                         √   

Θ3: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ ηνκέα 

ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (γηα ην 

ΔΣΘΑ) 
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Πίλαθαο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

ηνπ ΠΑΑ κε ην Δ   

Θεκαηηθνί ηφρνη / Δπελδπηηθέο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο 

Δ 2014-2020 

Μέηξα Π.Α.Α. 2014-2020 
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πκβνιή ηνπ 

ΠΑΑ ζην Δ 

M €  %  

Α. Πξναγσγή ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηδίσο κε ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο λέσλ 

ηδεώλ θαη ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ 

                             

1. Παξνρή ζηήξημεο γηα δεκηνπξγία λέσλ θαη 

εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

                            

2. ηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ                              

3. ηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε πξφζβαζε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ εξγαιείσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο (Financial 

Instruments) 

                              

4. Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

                         √   

5. Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εηδηθψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 
      √                   √ 7,5 3,3% 

Β. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ΜΜΔ 

ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ 

ζε αγξνηηθέο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο 

                              

1. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ 

ζην γεσξγηθφ ηνκέα 
√ √ √       √           √   25 11,1% 

2. Έληαμε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ 

αιπζίδα ηξνθίκσλ 
√ √ √       √           √   19 8,4% 

3. Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αιηεπηηθέο πεξηνρέο κέζσ 

λέσλ κνξθψλ εηζνδήκαηνο 

                              

Θ4: Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα 

νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

                              



ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020  

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ - ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. ΑΘ. - ENVIROPLAN A.E.  

 

42 

Πίλαθαο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

ηνπ ΠΑΑ κε ην Δ   

Θεκαηηθνί ηφρνη / Δπελδπηηθέο ζεκαηηθέο 
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πκβνιή ηνπ 

ΠΑΑ ζην Δ 

M €  %  

1. ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο, ηεο έμππλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ζηα δεκφζηα θηίξηα, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο 

    √                        5,7 2,5% 

2. Πξνψζεζε ελεξγεηψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, ακκσλίαο θαη κεζαλίνπ 

απφ ηελ γεσξγία 

    √         √ √ √         1 0,4% 

Θ 5: Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηεο πξφιεςεο ησλ 

θηλδχλσλ 

                              

1. Δθαξκνγή Γαζηθψλ Μέηξσλ           √                 6,9 3,1% 

2. Μέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη 

ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ 
    √           √ √ √ √ √   9 4,0% 

Θ 6: Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ 

                              

1. Οινθιήξσζε αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ 
                              

2. Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη εδάθνπο    √     √   √ √ √ √       72 31,9% 

3. Αμηνπνίεζε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ         √ √               √ 7,4 3,3% 

4. Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 
          √   √ √ √ √       

47,5 

 
21% 

Θ 7: Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ 

θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηχσλ (key network infrastructures) 

                              

1. Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο                               

2. πκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ 
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Πίλαθαο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

ηνπ ΠΑΑ κε ην Δ   

Θεκαηηθνί ηφρνη / Δπελδπηηθέο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο 

Δ 2014-2020 
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πκβνιή ηνπ 

ΠΑΑ ζην Δ 

M €  %  

Θ 8: Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

                              

1. Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε 

αλέξγσλ κε έκθαζε ζε νκάδεο πνπ έρνπλ πιεγεί 

ηδηαίηεξα έλεθα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

                              

2. Αλαβάζκηζε ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

Απαζρφιεζεο 
                              

3. Βειηίσζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 
      √                    √   

Θ 9: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

                              

1. Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο έληαμεο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο 
                              

2. Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 
                              

3. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο                               

4. Κνηλσληθή ζπλνρή ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ 
                          √ 19 8,4% 

Θ 10: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε 

θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε 

                              

1. Βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

√                           1,7 0,8% 

2. Βειηίσζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο γηα φινπο 

ζηε δηά βίνπ κάζεζε, αλαβάζκηζε θαη αλαγλψξηζε 

ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

√                             
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M €  %  

Θ 11: Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

                              

1. Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρν 

ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ νξζή 

δηαθπβέξλεζε 

                              

2. Δλίζρπζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ησλ 

εηαίξσλ 
                          √   

πκβνιή ηνπ Δ ζην ΠΑΑ 

7 2 7 6 2 4 2 3 4 4 3 1 7 8 225,6 100,0% 

12% 3% 12% 10% 3% 7% 3% 5% 7% 7% 5% 2% 12% 13%     
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2.2.2.3. Σπλνρή θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ηνλ Πξώην Ππιώλα 

Ο λένο  Καλνληζκφο 1307/2013 πεξί ζεζπίζεσο θαλφλσλ γηα ηηο Άκεζεο Δληζρχζεηο ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην 

2015. ηνλ Παξάξηεκα Η ηνπ Καλνληζκνχ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ Καζεζηψηα 

ηήξημεο (Πίλαθαο 1).  χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, ε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ζηελ Κχπξν ζα πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ ηξία κέηξα πνπ είλαη 

θαη ππνρξεσηηθά: 

1. Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο (Δθηαξηθέο Δπηδνηήζεηο - ΔΔ) – Άξζξν 36 ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

2. Δλίζρπζε γηα γεσξγνχο πνπ εθαξκφδνπλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην 

πεξηβάιινλ – Σίηινο ΗΗΗ θεθάιαην 3 ηνπ Καλνληζκνχ 

3. Δλίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο – Σίηινο ΗΗΗ θεθάιαην 5 ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

Καηαξρήλ εθηηκάηαη φηη  ηα πην πάλσ κέηξα ηνπ Ππιψλα 1 θαη ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ θνηλψλ ζηφρσλ πνπ είλαη: 

 ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο 

 ε αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

 ε ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε. 

 

Αλακέλεηαη φηη  ε εθαξκνγή ησλ πην πάλσ κέηξσλ ηνπ Ππιψλα 1 ζηελ Κχπξν ζα ζπλεηζθέξεη : 

 ζηελ  αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπο. 

 ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ζηε δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε  ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. 

 ζηελ ελζάξξπλζε ησλ λέσλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε γεσξγία, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηε παξνρή ησλ  Δθηαξηθψλ  Δπηδνηήζεσλ  ζα είλαη ε ηήξεζε ησλ θαιψλ γεσξγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ απνηειεί επίζεο πξνυπφζεζε γηα ηε παξνρή ηεο επηδφηεζεο γηα ηα 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Μ10-Μ14). 

 

Κχξηα ζεκεία αμηνιφγεζεο: 

1. Πξαζίληζκα (Greening) θαη Αγξνπεξηβαιινληηθά Μέηξα Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε πξφλνηα ηνπ Ππιψλα 1 γηα ην Πξαζίληζκα-greening, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Δθηφο 

ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο, θάζε εθκεηάιιεπζε ζα ιακβάλεη κηα εθηαξηθή ελίζρπζε γηα ηε ηήξεζε νξηζκέλσλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, επσθειψλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Οη επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο γηα ην Πξαζίληζκα είλαη: 

 ε βηνινγηθή γεσξγία 

 ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο  

 ε δηαηήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ. 

 νη πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο (εθθξεκεί ν θαζνξηζκφο ηνπο) 

 ηζνδχλακεο πξαθηηθέο (εθθξεκκεί ιήςε απφθαζεο θαηά πφζν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ). 

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έρεη δνζεί έκθαζε ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηε απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο γεσξγίαο, ηε δηαηήξεζε θαη 

ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ηε 

πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, θιπ. Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη θαίλεηαη θαη απφ ην πνζνζηφ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δαπάλεο γηα ηα πην πάλσ κέηξα θαη πνπ αλέξρεηαη ζην 47% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σα κέηξα απηά είλαη(Μ10-Μ14): 
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 Δληζρχζεηο γηα ηε Γεσξγία, ην Πεξηβάιινλ θαη ην Κιίκα. Πξνλννχληαη εληζρχζεηο γηα κεραληθή 

θαιιηέξγεηα αληί ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο δηδαλίσλ, ηξηεηήο ακεηςηζπνξά, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

παξαγσγήο θιπ. 

 Βηνινγηθή Γεσξγία 

 Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 

 Δληζρχζεηο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 

 Καιή Γηαβίσζε Εψσλ. 

Απφ ηα πην πάλσ εθηηκάηαη  φηη, 

 νη ζηφρνη ησλ κέηξσλ ηνπ Ππιψλα 1 θαη ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο είλαη είηε θνηλνί είηε ζπκπιεξσκαηηθνί. 

 εθφζνλ ε ηήξεζε ησλ θαιψλ γεσξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζπληζηά πξνυπφζεζε θαη 

ζηα κέηξα ηνπ Ππιψλα 1 θαη ζηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε εθαξκνγή θαη νη 

έιεγρνη ησλ κέηξσλ ζα ζπλάδνπλ. 

        

2. Γεσξγνί λεαξήο ειηθίαο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζα εθαξκνζηεί έλα κέηξν ζην 

Ππιψλα 1 θαη έλα κέηξν ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. ηνλ Ππιψλα 1  ην κέηξν παξέρεη εθηαξηθή 

ελίζρπζε γηα ηνπο λεαξνχο γεσξγνχο θάησ ησλ 40 ρξφλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ή πνπ ηελ έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

πξψηεο εθ κέξνπο ηνπο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ΔΔ. Ζ ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα πέληε 

ρξφληα. ην  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πεξηιακβάλεηαη ην κέηξν Μ6 πνπ πξνλνεί ελίζρπζε ηεο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ. Ζ ελίζρπζε απηή ζπληζηά εθάπαμ πνζφ  πνπ ζα παξέρεηαη ζε 

λεαξνχο γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Σν κέηξν απηφ ζα παξέρεη κεησκέλε 

επηδφηεζε ζε ζρέζε κε ην ίδην κέηξν ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

Σα βαζηθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηα δχν απηά κέηξα ηνπ Ππιψλα 1 θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο  εθηηκάηαη φηη  είλαη ηα ίδηα . Δπίζεο θαη ηα δχν κέηξα αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ  

ελζάξξπλζε  ησλ λεαξψλ γηα απαζρφιεζε ζηε γεσξγία, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο γεο, θαη ζηελ παξακνλή 

ησλ λεαξψλ ζηελ χπαηζξν θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Δθφζνλ νη γεσξγνί λεαξήο ειηθίαο ζα δηθαηνχληαη λα 

κεηέρνπλ θαη ζηα δχν κέηξα ηφηε θαη νη δχν απηέο εληζρχζεηο ζα παξέρνπλ καδί έλα ηθαλνπνηεηηθφ θίλεηξν γηα 

πξψηε εγθαηάζηαζε ζηελ γεσξγία.  

πλεπψο, εθηηκάηαη φηη πθίζηαηαη ζπλνρή, ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ. 

 

3. Γηαρείξηζε θαη έιεγρνη 

Έρεη δηαθαλεί φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα φια 

ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ν Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο  γηα ηηο Άκεζεο Πιεξσκέο ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δπν κέηξσλ. Όζνλ 

αθνξά ηνπο ειέγρνπο, ζπλεξγάδεηαη θαη ν ΚΟΑΠ. Αλακέλεηαη φηη ε ζπλεξγαζία απηή ζα ζπλερίζεη θαη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. Δπίζεο αλακέλεηαη φηη κε ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία ζα ππάξμεη 

ελαξκφληζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη ειέγρσλ ησλ κέηξσλ. 

 

4. Double funding 

ε ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ηεο ΔΔ αλαθέξεηαη φηη πξνθχπηεη ζέκα double funding γηα ηηο εληζρχζεηο 

ηνπ Πξαζηλίζκαηνο ηνπ Ππιψλα 1 θαη ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πνπ επηδνηνχλ ηηο ίδηεο πξαθηηθέο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ double 

funding ζα ήηαλ ηεξάζηην γηα θάζε ρψξα θαη έηζη ζην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ηεο ΔΔ πξνηείλεηαη ε κείσζε 
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ησλ επηδνηήζεσλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ, γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ θαη επηδνηήζεηο Πξαζηλίζκαηνο. 

πκπέξαζκα: Μεηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ κέηξσλ ηφζν ηνπ Ππιψλα 1, φζν θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζεκεία, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζπλνρή, 

ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. εκεηψλνληαη επίζεο ηα εμήο: 

 ε αλάγθε πνιχ ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ αξκνδίσλ   κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη ιφγσ 

θπξίσο ηνπ Πξαζηλίζκαηνο.  

 ε αλάγθε εθαξκνγήο  παξφκνησλ θξηηεξίσλ θαη ειέγρσλ. 

 

Καηάινγνο κέηξσλ ηνπ Καλνληζκνύ 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο Πιεξσκέο πνπ ζα κπεη ζε εθαξκνγή ην 2015. Η Κύπξνο ζα εθαξκόζεη ηα 

ηξία κέηξα πνπ είλαη ζεκεησκέλα κε αζηεξίζθν, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα απνθάζεηο. 

1. Σρέδην Δληαίαο Δθηαξηθήο Δπηδόηεζεο(ΣΔΣΔ)  

2. Σρέδην Παξνρήο κεηαβαηηθώλ εζληθώλ εληζρύζεσλ 

3. Αλαδηαλεκεηηθή ελίζρπζε  

4. Δλίζρπζε γηα γεσξγηθέο πξαθηηθέο επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ-greening * 

5. Δλίζρπζε γηα πεξηνρέο κε θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο/ κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. 

6. Δλίζρπζε γηα γεσξγνύο λεαξήο ειηθίαο(θάησ ησλ 40 εηώλ θαη πξώηεο εγθαηάζηαζεο εληόο πέληε εηώλ πνπ πξνεγνύληαη 

ηεο πξώηεο ππνβνιήο αίηεζεο) 

7. Πξναηξεηηθή ζπλδεδεκέλε ζηήξημε 

8. Καζεζηώο κηθξνθαιιηεξγεηώλ 

2.2.2.4. Δθηίκεζε ηεο ζπλάθεηαο κε ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ (ex-ante conditionalities) 

Ζ ζέζπηζε  γεληθψλ θαη εηδηθψλ αηξεζηκνηήησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πεξί θαζνξηζκνχ 

θνηλψλ δηαηάμεσλ 1303/2013 θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνρξεψζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα έρνπλ νινθιεξψζεη  

κέρξη ηηο 31/12/2016 φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπο αιιά θαη 

ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Δζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπξσπαηθά 

Γηαξζξσηηθά-Δπελδπηηθά Σακεία
6
.  

Γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο εμεηάδεηαη ε ζπκφξθσζε κε ηηο επηά θνηλέο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ΔΓΔΣ γεληθέο αηξεζηκφηεηεο θαη ηηο ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο.  Οη ζεκαηηθέο αηξεζηκφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο έμη 

Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζε άκεζε αληηζηνίρηζε κε ηνπο 11 Θεκαηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ Κνηλνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ .  

Ζ εθπιήξσζε ησλ αηξεζηκφηεησλ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ (εάλ δελ 

εθπιεξνχληαη) πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ζην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο φζν θαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα. Γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο νη ηξείο απφ ηηο ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο αηαξεζηκφηεηεο 

είλαη θνηλέο κε ηα ππφινηπα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  ησλ ΔΓΔΣ θαη κφλν κία αθνξα απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε  P4.1) Good Agricultural and Environmental 

Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental condition of land referred to in 

Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at national level θαη ε P4.2) Minimum 

requirements for fertilisers and plant protection products: minimum requirements for fertilisers and plant 

protection products referred to in Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are 

defined at national level. 

                                                
6
 ΔΣΠΑ,  Σακείν πλνρήο ΔΚΣ, ΔΓΣΑΑ, ΔΣΘΑ  
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Γεληθέο Αηξεζηκφηεηεο  

Οη πέληε απφ ηηο επηα γεληθέο αηξεζηκφηεηεο εθπιεξνχληαη πιήξσο ελψ κφλν δπν εθπιεξνχληαη κεξηθψο θαη 

ζπγθεξηκέλα νη : 

G6) Environmental legislation relating to Environmental Impact Assessment (EIA) and, Strategic 

Environmental Assessment (SEA): the existence of arrangements for the effective application of Union 

environmental legislation related to EIA and SEA 

G7) Statistical systems and result indicators: the existence of a statistical basis necessary to undertake 

evaluations to assess the effectiveness and impact of the programmes. The existence of a system of result 

indicators necessary to select actions, which most effectively contribute to desired results, to monitor 

progress towards results and to undertake impact evaluation.    

Ζ εθπιήξσζε ηεο έβδνκεο γεληθήο αηξεζηκφηεηαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

δπλαηφηεηα «ηήξεζεο» ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο  θαη 

Αμηνιφγεζεο. Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο «θηινζνθίαο» πνπ έρεη ην Κνηλφ Πιαίζην 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ  ΔΓΣΑΑ απν ηα αληίζηνηρα Πιαίζηα ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ ΔΚΣ ππάξρεη 

δηαθξηηή ελφηεηα ζρνιίσλ ηνπ πκβνχινπ  Αμηνιφγεζεο ζην ζρεηηθφ θεθαιαην ηεο Αμηνιφγεζεο  «ρέδην  

Αμηνιφγεζεο (Δvaluation Plan)». 

  

Θεκαηηθέο αηξεζηκφηεηεο 

Απφ ηηο ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ε κία   εθπιεξφλεηαη πιήξσο  θαη ζπγθεθξηκέλα ε  P4.1) Good 

Agricultural and Environmental Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental 

condition of land referred to in Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at 

national level θαη ε P4.2) Minimum requirements for fertilisers and plant protection products: minimum 

requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Article 28 of Chapter I of Title III of 

Regulation (EU) No 1305/2013 are defined at national level . Οη ζρεηηθέο δεζκεχζεηο πεξηιακβαλνληαη ζην 

θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο  .  

Απφ ηηο ππφινηπεο ηξείο ζεκαηηθέο αηξεζηκφηεηεο  πνπ εθπιεξνχληαη κεξηθψο θαζνξηζηηθή γηα ην Πξφγξακκα 

είλαη ε εθπιήξσζε ηεο ππν -αηξεζηκφηεηαο P5.2) Water sector: the existence of a) a water pricing policy 

which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate 

contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in 

the approved river basin management plan for investment supported by the programmes ιφγσ ηεο 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ηηκνινγεζε ηνπ λεξνχ ζηελ Κππξηαθή Γεσξγία.  

Οη ππφινηπεο δχν ππναηξεζηκφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Σξίηε ζεκαηηθή πξνηεξαηνηεηα θαη ζρεηηδνληαη άκεζα 

κε ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 5β  θαη  5γ (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξνψζεζε ΑΠΔ)  εθπιεξνχληαη πιήξσο  

θαη νη δχν  : 

P5.1) Energy efficiency: actions have been carried out to promote cost effective improvements of energy end 

use efficiency and cost effective investment in energy efficiency when constructing or renovating buildings. 

P5.3) Renewable energy: actions have been carried out to promote the production and distribution of 

renewable energy sources  

Γελ εθπιεξψλεηαη ε αηξεζηκφηεηα P3.1) Risk prevention and risk management: the existence of national or 

regional risk assessments for disaster management taking into account climate change adaptation ε νπνία  

ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα επεξεάδεη ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3
α
, ζέζε φκσο πνπ δελ βξίζθεη ζχκθσλν ηνλ 

Αμηνινγεηή αθνχ ελδερεηαη λα επεξεάζεη ην ζχλνιν ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 θαη 5 ιφγσ ηεο αιιειεπηδξαζεο 

ηεο γεσξγίαο θαη ησλ δαζψλ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο  αιιαγήο. 

Σέινο ε ζεκαηηθή αηξεζηκφηεηα P6.1) Next Generation Network (NGN) Infrastructure : the existence of 

national or regional NGA Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high 

speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at 

an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules and to provide 
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accessible services to vulnerable groups ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6γ ε ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα ηεο νπνίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ γηα  ειεχζεξε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ηα πθηζηακέλα επξπδσληθα δίθηπα ρακειήο ηαρχηεηαο 

2Μb/sec  ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ αγξνηηθψλ  πεξηνρψλ.    

 

 

2.2.2.5. Δθηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαβνύιεπζεο θαη ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη ησλ επί κέξνπο εκπιεθνκέλσλ Οκάδσλ 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθφ δήηεκα ε πιεζπζκηαθή 

απνδπλάκσζε θαη ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο λήζνπ. Καη‟ επέθηαζε 

ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο κεηαμχ πεδηλψλ θαη νξεηλψλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ε νπνία επηβάιεη ηελ ζηνρνζέηεζε ηεο ρσξηθήο παξέκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο 

Leader. Σν ζέκα απηφ αλαδείρζεθε έληνλα θαηά ην πιαίζην δηαβνχιεπζεο θαη νη απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ΟΣΓ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν πεδηλέο φζν θαη νξεηλέο πεξηνρέο)  ιήθζεθαλ ππφςε ζηα πιαίζηα 

δηακφξθσζεο ελφο πιαζίνπ εζληθήο ζηνρνζέηεζεο ησλ παξεκβάζεσλ leader ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

ππαίζξνπ φπνπ ην πξφβιεκα ηεο πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο, θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνδπλάκσζεο έρεη 

θξηζεί σο πξφβιεκα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ  δηαηήξεζε ησλ πεξηνρψλ. H ρσξηθή παξέκβαζε ηνπ leader 

ζε πεξηνρέο φπνπ εληνπίδεηαη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο επεθηίλεηαη θαη ζην 

Μέηξν 20 – Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εθηφο γεσξγίαο, επηδηψθνληαο ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο φπνπ ε γεσξγηθή παξαγσγή αληηκεησπίδεη ζπγθξηηηθά κεηλνθηήκαηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

νξεηλνχ αλάγιπθνπ. Παξάιιεια, εηδηθα γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, έρεη ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα  θαη ζηφρεπζε 

γηα ηηο επελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο  κε ην ζρεδηαζκφ εηδηθνχ θαζεζηψηνο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ έρεη θιαδηθή ζηφρεπζε, δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη ζπλεπψο θαη ε ρσξηθή επηινγή  γίλεηαη κε 

αλάινγα θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ παξνπζίαδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα έρνπλ 

ζρέζε  ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπγθεξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

λνηθνθπξηψλ. Σα  κεηνλεθηήκαηαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεηπή  πεξηβαιινληηθή αιιά θαη ρσξηθή ζηφρεπζε.    

„Έλα άιιν θξίζηκν δήηεκα ην νπνίν αλαδείρζεθε ζηα πιαίζηα εο αλάιπζεο SWOT ζρεηίδεηαη κε ην πνιχ 

ρακειφ πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ αγξνηνπξηζηηθψλ επρεηξήζεσλ (20%) ην νπνίν αθ‟ ελφο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ηελ αδπλακία ηεο Κππξηαθήο ππαίζξνπ λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο θαη αθ‟ εηεξνπ 

πεξηνξίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηθνχ εξγαιείνπ σο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ζηελ χπαηζξν. Ο 

χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκκεηείρε ζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ πνπ έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο (Κππξηαθή Δηαηξεία Αγξνηνπξηζκνχ, Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ νη ιφγνη ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο θαη λα θαζνξηζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο. 

Δηδηθφηεξα, πξνηάζεθε πσο ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδηάδνληαη κε εκπινπηηζηηθέο 

δξάζεηο αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ ή λα έρνπλ ζεκαηηθφ αληηθείκελν (πρ γζηξν-

ηνπξηζκφο) θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ππξήλεο αγξνηνπξηζκνχ (κε επαξθείο 

ππνδνκέο) παξά σο κεκνλνκέλεο αλαπηχμεηο.  
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2.2.3. Δθηίκεζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ζ αλάιπζε ηεο εθηίκεζεο ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηηο έμε 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εηδηθή αλαθνξά ζε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ πέξαλ ηεο κίαο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (1
ε
 Πξνηεξαηφηεηα) 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην λέν Π.Α.Α. είλαη ην ρακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αγξνηψλ θαη ν πνιχ ρακειφο δείθηεο δαπαλψλ ζηελ Δ-Σ-Κ, ηφζν ζε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο φζν θαη ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Παξαιιεια, νη δεζκνί αλάκεζα ζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ γεσξγηθνχ θαη αγξνδηαηξνθηθνχ θιάδνπ είλαη πνιχ αδχλαηνη γηα λα επηηχρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ 

αθξηβψο λα θαιχςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο έρνληαο νξηδφληην ραξαθηήξα ζε επίπεδν ζεκαηνινγίνπ. Θα ήηαλ 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ αμηνινγεηή, νξζφηεξν λα ηεξαξρεζνχλ νη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

ζηνρεχζνπλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο θαη  Δ-Σ-Κ αθνχ θαηαλέκνληαη πεξηνξηζκέλνη πφξνη 

πνπ δελ ζα επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ έλα επξχ ζεκαηνιφγην ή έλα επξχ θάζκα θαηλνηνκηψλ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο εζηίαζεο.  

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 1
εο

 πξνηεξαηφηεηαο αθνχ κέζσ ησλ δχν 

ππνκέηξσλ θαιχπηνληαη νη ηξεηο πεξηνρέο εζηίαζεο, 

(α) Πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(β) Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ γεσξγίαο, δαζνθνκίαο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

(γ) Πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο. 

Παξαηεξείηαη φκσο ε κε ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζε ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, αθνχ ζχκθσλα κε ην θείκελν ζηξαηεγηθήο ε παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Με δεδνκέλε ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ην λέν πιαίζην ηεο 

ΚΑΠ (θαλ. 1306/2013) γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 13),  ν 

χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη φπσο ε επάξθεηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο σο απνθιεηζηηθνχ πάξνρνπ 

γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ δηαζθαιηζηεί κέζα απφ έλα αλαιπηηθφ ζρέδην δξάζεο κε ην νπνίν λα θαηαγξάθεηαη ε 

δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα θαη ε ζπλέπεηα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ.   

Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά γλψζεο:  

Ζ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ αθνινπζεί βαζηθά ηε δνκή 

ηεο αληίζηνηρεο παξέκβαζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-13 αιιά εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία ζηε  

ζεκαηνινγία, πέξαλ ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ αδπλακίεο νη νπνίεο 

εληνπίζηεθαλ ζηελ αλάιπζε SWOT. Έρεη επίζεο πξνζηεζεί σο πξφζζεην θαζεζηψο, ε ελίζρπζε ηεο 

κεηαθνξάο γλψζεο, θπξίσο κε ηελ κεηάβαζε παξαγσγψλ ζε μέλα θέληξα αγξνηηθήο ηερλνινγίαο, έλα 

ζηνηρείν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ δηαηππσκέλε αδπλακία ηεο «αλεπάξθεηαο θαλαιηψλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζηα ηνπηθά δεδνκέλα θαη ζηνλ θίλδπλν «δηεχξπλζεο ηνπ ράζκαηνο ηερλνινγηθήο εμέιημεο 

κεηαμχ ησλ Κχπξησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ θιάδνπ δηεζλψο. 

Αλάκεζα ζην ζεκαηνιφγην πνπ επηδηψθεηαη λα θαιπθζεί απφ ηελ εθπάηδεπζε, αλαθέξεηαη αθξνζηγψο θαη ε 

επηδίσμε αμηνπνίεζεο ηεο πιεξθνξηθήο ζηα ζέκαηα γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο. Κξίλεηαη φκσο απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο / πιαηθφξκαο  ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ησλ 

γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 
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Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 6γ φπνπ εληνπίδεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ 

αγξνηηθψλ έλαληη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.  Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ε ζεκαληηθή πζηέξεζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε ζέκαηα ΣΠΔ θαιχπηεηαη κφλν απφ ην Μέηξν 1, ζπζηήλεηαη φπσο 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε ζρεηηθή παξέκβαζε κέζα απφ ην πξναλαθεξφκελν Μέηξν.   

Κξίλεηαη επίζεο σο ζπκβαηή κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ 

θαηάξηηζεο κε ηα Μέηξα 4, 6 θαη 11, επηδηψθνληαο λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο βάζεο γλψζεο ζε 

δηθαηνχρνπο ηνπ επελδπηηθνχ κέηξνπ, ζε λένπο γεσξγνχο θαη λένπο βηνθαιιηεξγεηέο. Με βάζε ηελ εκπεηξία 

ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εθηηκάηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζα είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, ζηνπο νπνίνπο αλ θαη δελ εμεηδηθεχεη, ζηνρεχεη 

πξσηίζησο ε παξέκβαζε.  

Δίλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ηζρπξνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ εζηηάδεηαη ζηελ χπαξμε δνκψλ 

θαη εκπεηξίαο ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο σο δηθαηνχρνπ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε γεσξγψλ. Σα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί γηα ηελ παξνρή γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο, απνθιείνπλ 

πιήξσο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αθνχ πζηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα θαη εκπεηξία ζηελ 

παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε φιε πξνζέγγηζε πεξηνξίδεη ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία κε παξέρνληαο ηελ απαηηνχκελε ζηήξημε γηα αλάπηπμε πιεζψξαο εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ζηε 

ρψξα, ζηνηρείν ην νπνίν έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Αμηνινγεηή ζηα ζρφιηα επί ηεο SWOT 

αλάιπζεο.    

„Ηδησηηθνί θνξείο παξέρνπλ εθπαηδεχζεηο ζε γεσξγνχο κέζσ θπξίσο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη ζε 

απηνχο εξγαιείν ζηήξημεο ππφ ηελ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο  ή άιινπ θηλήηξνπ γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ‟. 

Ζ πξναλαθεξφκελε αδπλακία αληηκεησπίδεηαη πάλησο ελ κέξεη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα εθηφο γεσξγίαο, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leader, απφ ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο, έλαο ηνκέαο φπνπ ην Σκήκα Γεσξγίαο δελ δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πιενλέθηεκα.   

Έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία (Δ-Σ-Κ): 

Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο  ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο απνηειεί κηα λέα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ηεο «έιιεηςεο κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ζηειερψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο  θαη ησλ αγνξψλ» θαη ηεο «έιιεηςεο 

ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ Δ-Σ-Κ ζηελ χπαηζξν», ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη κε άιιεο δηαπηζησκέλεο 

αδπλακίεο φπσο πνιχ κηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη αγξνδηαηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηαθεξκαηηζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ Δ-Σ-Κ θαη έιιεηςε ζρεηηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο 

ζπκθσλεί κε ηελ παξέκβαζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 16 αθνχ ζηνρεχεη ηαπηφρξνλα ζηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ Δ-Σ-Κ, ζηελ πινπνίεζε έξγσλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ελψ παξέρεηαη αθφκε πην 

ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε ζε έξγα αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπηθψλ πξνηφλησλ 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο εηνηκαζίαο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

θαθέισλ γηα ΠΟΠ/ΠΓΔ. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν θαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο 3
 
ε νπνία βαζηδφκελε ζην δπλαηφ ζεκείν ηεο «χπαξμε πνιιψλ απζεληηθψλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαζψο θαη γεγελψλ πνηθηιηψλ πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα» επηδηψθεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ ηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζη αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα.   

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί θαη ε επθαηξία, σο απηή θαηαγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε SWOT, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Δ&Κ γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζπζηήλεηαη φπσο ζην Μέηξν 16.2 δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επίπεδν κνξηνδφηεζεο γηα απαζρφιεζε 

αλέξγσλ επηζηεκφλσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ.  
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Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ ηύπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεύζεσλ (2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα) 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 είλαη ζπκβαηνί κε 

ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, ηδηαίηεξε ζπλάθεηα δηαπηζηψλεηαη (φπσο είλαη 

αλακελφκελν) κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, ηελ αλαλέσζε ηνπ 

γεσξγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Παξάιιεια, νη 

παξεκβάζεηο είλαη ζπλαθείο κε: 

 ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

(Πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5), θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία 

(Πξνηεξαηφηεηα 5). Οη ζηφρνη απηνί εμππεξεηνχληαη απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ εμνηθνλφκεζε 

πδάησλ, εηζαγσγή ΑΠΔ θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

 ηνπο ζηφρνπο ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ζηφρνη απηνί εμππεξεηνχληαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία. 

Παξάιιεια, πθίζηαηαη ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα 3 θαη εηδηθφηεξα ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ παξαγσγψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ. Ζ Πξνηεξαηφηεηα 2 ζπκβάιεη ζηνλ ζηφρν απηφ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ, αιιά θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία. 

 Σελ Πξνηεξαηφηεηα 1 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ζηφρν γηα θαιχηεξε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο 

ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Ζ ζπκβνιή ζηνλ ζηφρν απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ έκθαζε ησλ Μέηξσλ 

ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 ζηελ ειηθηαθή αλαλέσζε ηνπ γεσξγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

Δπίζεο, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη εκθαλψο ε απφιπηε ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ ησλ Μέηξσλ 

ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020  γηα αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ πξνψζεζε κηα αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά 

ηνπο πφξνπο θαη ηελ ελίζρπζε κηαο νηθνλνκίαο κε πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Μηα ζεκαληηθή αδπλακία ε νπνία ζηεξεί ηε Κππξηαθή γεσξγία απφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εμαγσγηθέο 

πξνζπάζεηεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε απφ ηηο αγνξέο θαη ην ζπλεπαθφινπζν ςειν κεηαθνηθφ θφζηνο. 

Απηή ε αδπλακία, εθηηκάηαη φηη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ην πξφγξακκα θαη άξα ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνπο εμαγσγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη 

κέησζε θφζησλ παξαγσγήο/ πνηνηηθήο βειηίσζεο, ζηνηρεία ηα νπνία ελδερφκελα λα κελ επαξθνχλ γηα 

αλάθηεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηηο δηεζλεηο αγνξέο. 

 

«Πξνώζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

εκπνξίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε 

γεσξγία» (3ε Πξνηεξαηόηεηα) 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 3
ε
 πξνηεξαηφηεηα πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3

α
 -  

«θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 
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πνηφηεηαο, πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ». Ζ κε ελεξγνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηελ πξνηεξαηφηεηα 3β – δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ - έρεη ήδε εληνπηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ φπνπ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3α, νη παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πην 

θάησ δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ηεο SWOT αλάιπζεο,: 

 Αδχλακε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε παξαγσγψλ 

 Με εκπνξηθή αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

 Υακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαζψο θαη  

πεξηνξηζκέλε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ 

 Έιιεηςε δηθηχσζεο γχξσ απφ εζεινληηθνχ ραξαθηήξα ζήκαηα πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα ηνπηθά 

πξντφληα λα κελ ηπγράλνπλ αλαγλψξηζεο.  

 Ξεξνζεξκηθφ θιίκα θαη αλεπαξθείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ νδεγνχλ ζε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο 

 Με εκπινθή ησλ παξαγσγψλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο πνπ δελ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη εκπνξίαο 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε SWOT θαηαγξάθεηαη θαη κηα ζεηξά απεηιψλ ηαπηηζκέλσλ κε ηπρφλ ζπλέρηζε ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ αδπλακηψλ, νη νπνίεο ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ. Πάλησο νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηελ 

πξνηεξαηφηεηα 3 θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ κηα άιιε ζνβαξή αδπλακία ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ θιάδνπ πνπ 

ζρηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη αλάδεημε επψλπκσλ πξνηφλησλ σο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο θαη πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο. Έρεη φκσο αλαθεξζεί θαη απνηειεί θξίζκν παξάγνληα πσο ε θνπιηνχξα θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ πηνζέηεζε ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ελψ 

παξάιιεια ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηα ελ γέλεη ζέκαηα ζχγρξνλνπ κάξθεηηλγθ θαη εκπνξίαο είλαη 

ζαθψο πεξηνξηζκέλα ζηελ Κππξηαθή γεσξγηθή παξαγσγή. Θα πξέπεη άξα λα δηαζθαιηζηεί, ζηα πιαίζηα ηεο 

παξέκβαζεο, ε ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζεο, ε κεηαθνξά γλψζεο απφ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ε παξνρή 

ζπλερνχο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο γηα λα ππάξμεη ανδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ Μέηξσλ ζηελ παξνχζα 

πξνηεξαηφηεηα.    

 

«Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηώληαη από ηε γεσξγία θαη 

ηε δαζνθνκία» (4ε Πξνηεξαηόηεηα) θαη «Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ζηήξημε ηεο 

κεηαζηξνθήο πξνο κία νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» (5ε 

Πξνηεξαηόηεηα) 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ 4 θαη 5  επηθεληξψλνληαη ζηα πην θάησ:  

 Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο 

 Ακεηςηζπνξά  

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξαγσγήο (ΟΓΠ) 

 Πξνψζεζε Βηνινγηθήο παξαγσγήο 

 Δλίζρπζε θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξνθίαο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 200,   θνηλφηεηεο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε θαζψο θαη παξαδαζφβηεο . 
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Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο: Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ  NATURA 2000, εμππεξεηείηαη απφ ην κέηξν 13 

Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Γελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα άιια δπν κέηξα  ήηνη 10. 

Αγξνπεξηβαιινληηθά θαη 11. Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγηψλ 

κεηαμχ ησλ κέηξσλ. Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο 

επηιεμηκφηεηαο ζε πεξηνρέο εληφο NATURA 2000. Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη επίζεο λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην παξφλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ 

NATURA 2000. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ άξζξνπ  28, σο ελίζρπζε δξάζεσλ ζε πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο 

(Πεξηβαιινληηθήο εκαζίαο, High Nature Value). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπηζηεί ελ κέξεη ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000  θαζψο θαη ησλ HNV απφ ηα 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ 28. 

Αλ θαη ζηελ αλάιπζε SWOT   αλαθέξεηαη  σο έλα δπλαηφ ζεκείν ην φηη κέζα ζηα εγθεθξηκέλα δηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ξπζκίδεηαη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο θηελνηξνθίαο, ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ παξεκβάζεσλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο. 

ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εληφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ πξνηείλεηαη ε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ φπσο ησλ  εζπεξηδνεηδψλ, 

κπαλαλψλ, ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη θνπληνπθηψλ. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφηαζε δε ζπλνδεχεηαη απφ 

επαξθή, θαηά ηε γλψκε ηνπ αμηνινγεηή αηηηνιφγεζε αιιά νχηε θαη απφ εθηίκεζε γηα ηελ έθηαζε θαη ηε 

ζεκαζία ησλ εμαηξέζεσλ. 

Διιείπεη αλαθνξά ηφζν ζηε swot φζν θαη ζηε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ  ζηα θηελνδαζνθνκηθά (silvipastoral)  

θαη αγξνθηελνηξνθηθά (agropastoral) αιιά θαη αγξνθηελνδαζνθνκηθά (agrosilvopastoral) ζπζηήκαηα. 

πλεπψο ιείπνπλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζαλά κέηξα ελίζρπζεο ηνπο . Απφ ηνπο δηαζέζηκνπο δείθηεο πιαηζίνπ 

πξνθχπηεη φηη ε έθηαζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη κεγάιε (δεο Context indicator 31: 

Land cover θαη Context indicator 33: Area under extensive agriculture ). Δπίζεο απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

πξνθχπηεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο (HNV) θαη ηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βνζθνθφξησζεο . 

Δλψ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ HNV  πςειήο θπζηθήο αμίαο,  φπσο αλαθέξεηαη ζηε SWOT αιιά θαη 

ζηελ αλάγθε 4.2.16, δείρλεη φηη ππάξρεη αληαπφθξηζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ, δελ θαίλεηαη λα 

αθνινπζείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. Ο 

αμηνινγεηήο πξνηείλεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζε πεξηνρέο 

Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (Πεξηβαιινληηθήο εκαζίαο, High Nature Value) αιιά θαη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο 

θαη θνηλφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000. 

Ζ  δηαπηζησκέλε  αλάγθε 4.2.11. γηα δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ 

αληηκεησπίδεηαη κφλν εκκέζσο κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο. Δλδερφκελεο πξφζζεηεο 

παξεκβάζεηο πρ γηα ηελ δηαηήξεζε ην γελεηηθνχ πιηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πην καθξνπξφζεζκν 

απνηέιεζκα.   

ηα ζρφιηα ηνπ αμηνινγεηή επί ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηεο δηαπίζησζεο αλαγθψλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα 4 «Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία»,  έρεη ηεζεί ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο  Αμίαο 

(Πεξηβαιινληηθήο εκαζίαο, High Nature Value) θαη θπξίσο ησλ πεξηνρψλ εμ απηψλ, φπνπ ε άζθεζε ηεο 

γεσξγίαο κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Έρεη δηαπηζησζεί ε αλάγθε 4.2.11. γηα 

δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ε αλάγθε 4.2.16. γηα παξεκβάζεηο ζηηο 

πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο. Οη δχν απηέο αλάγθεο αληηκεησπίδνληαη αλεπαξθψο αθνχ παξαηεξείηαη 
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έιιεηςε αλαθνξάο ζηηο πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (Πεξηβαιινληηθήο εκαζίαο, High Nature Value). Ζ 

παξάιεηςε απηή ζπληζηά αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο, ηηο ηεζείζεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα κέηξα πνπ 

πξνηείλνληαη. 

Πξνηείλεηαη λα πξνεγείηαη επεμεξγαζία ησλ  αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ θαη λα πξνσζνχληαη, 

πξηλ ηελ νξηζηηθή απνδνρή ησλ αηηήζεσλ, νη απαξαίηεηεο ρσξηθέο δηεπζεηήζεηο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, φπσο π.ρ. γηα ηε δηακφξθσζε νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ (ε νπνία 

απνηειεί ζηφρν ηνπ κέηξνπ) αιιά θαη ηελ  πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ. Θα πξέπεη πάλησο λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

δηεπζεηήζεηο απηέο δελ ζα επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα θάπνηνπο δηθαηνχρνπο. ε θάζε πεξίπησζε, αλ γηα ηελ 

επηηπρία θαη ηελ απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ππνρξεσηηθή έληαμε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ή δσλψλ, νη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηβαξπλφκελνη δηθαηνχρνη, πξέπεη λα 

απνιακβάλνπλ απμεκέλσλ απνδεκηψζεσλ. 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηεο  παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ζηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. πγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο πξαθηηθέο πνπ εληζρχνληαη 

ήηνη ακεηςηζπνξέο, ρξήζε παγίδσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

παξαγσγήο. Άξα ή ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη, κέζσ ηνπ κέηξνπ, ε εθαξκνγή ηεο ΟΓΠ θαη λα ππνινγηζηνχλ 

σο ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία (πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη) ή ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα ΟΓΠ θαη λα  επηδνηνχληαη απηφλνκα σο επηκέξνπο πξαθηηθέο κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ηηο 

αθνινπζνχλ. Ο αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ε δεχηεξε είλαη ε πξνζήθνπζα ιχζε. 

Παξαηεξείηαη φηη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ε βηνινγηθή γεσξγία πξνζεγγίδεηαη σο έλα εληαίν θαη νιηζηηθφ 

ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δελ γίλεηαη  δηαρσξηζκφο κεηαμχ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο . 

Παξά ην ζεηηθφ γεγνλφο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ν αμηνινγεηήο παξαηεξεί φηη, ελψ 

ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε,  ιείπνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγηψλ 

αλάκεζα ζε αιιειέλδεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Π.ρ. ε  ξχζκηζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ γηα 

ηδηνπαξαγσγή  δσννηξνθψλ δελ εμεηδηθεχεηαη έηζη ψζηε λα γίλεη ιεηηνπξγηθή. Δπίζεο, ε ελίζρπζε πξαθηηθψλ 

φπσο ε ρξήζε ηδηνπαξαγφκελεο θνπξηάο θαη  ε ρισξή ιίπαλζε ζα ζπλέηεηλε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ζε πηζηφηεξε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ. 

Γηαηήξεζε πξνζηαζία εδαθηθψλ πφξσλ: ηε SWOT αλαθέξεηαη σο επθαηξία ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο  ηνπ 

εδάθνπο δηα ηεο εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. Σα 

πξνηεηλφκελα κέηξα έρνπλ επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα θαιιηεξγεηψλ κε 

απνηειεζκα λα κελ ππάξρεη ε ζρεηηθή ζηνρνζέηεζε. Ζ ζπκπεξίιεςε ζηφρσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εδαθηθψλ πφξσλ ζηα θηινπεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο εθηάζεσλ 

πνπ απειεπζεξψλνληαη ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ηδηαίηεξα απμεκέλεο βνζθνθφξησζεο ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί. 

Παξά ην ζεηηθφ γεγνλφο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ν αμηνινγεηήο παξαηεξεί φηη, ελψ 

ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε,  ιείπνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγηψλ 

αλάκεζα ζε αιιειέλδεηεο δξαζηεξηνηήηεο. Π.ρ. ε ελίζρπζε πξαθηηθψλ φπσο ε ρξήζε ηδηνπαξαγφκελεο 

θνπξηάο, ε θνκπνζηνπνίεζε, ε ρισξή ιίπαλζε, ε ρξήζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ,  θ.α.  ζα ζπλέηεηλε ζε 

απνηειεζκαηηθφηεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ζε πηζηφηεξε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ. 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ: Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηηο παξεκβάζεηο κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη θαηά ηελ άπνςε ηνπ αμηνινγεηή ειιηπή.  πγθεθξηκέλα 

θαη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

βειηίσζε ζηε πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ αμηνινγεηή φκσο δελ ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο ε κείσζε ηεο έθπιπζεο ληηξηθψλ ηφλησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. 
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Ζ επηδίσμε ηεο  βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ  κε ηε ζπκβνιή ησλ θαζεζηψησλ ηνπ κέηξνπ 10  ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 10.1. Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ, 10.2. Δθαξκνγή ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο θαη 10.3. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε 

Παξαγσγήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε κε κειέηεο, 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο  

ησλ πδάησλ κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο δηδαληνθηνλίαο, φπσο θαίλεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο,  ζηεξίδεηαη 

ζε ηδηαίηεξα εχζξαπζηε επηρεηξεκαηνινγία. Θα βνεζνχζε αλ ην θείκελν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζε 

(«ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν») ήηαλ πην ζρεηηθφ κε ην δήηεκα ηνπ χδαηνο ή έζησ ππήξρε 

κηα πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά.  Σέινο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο (ζπλεπψο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο) πνπ ζέηνπλ  νη νδεγίεο 91/676 αιιά θαη θπξίσο 2000/60, θαη ζην πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο ηνπ κέηξνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ: χκθσλα ηφζν κε ηελ αλάιπζε SWOT φπνπ 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηηο επθαηξίεο ε β) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ κέζσ ηεο πιήξνπο 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηα χδαηα  θαη ε ζέζπηζε ηεο ηηκνιφγεζεο. φζν θαη κε ηε δηαπίζησζε αλαγθψλ 

αιιά θαη βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη 

απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά, αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν.  Σν βάξνο πνπ δίλεηαη απφ πιεπξάο ηεο Έλσζεο ζην 

δήηεκα ησλ πδάησλ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ ζαθή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 30 γηα κέηξα ζηηο πεξηνρέο 

φπνπ ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα λεξά.  Απφ ηα παξαδνζέληα 

θείκελα θαίλεηα λα ιείπεη αλαθνξά ζε εηδηθά κέηξα απνδεκίσζεο ησλ παξαγσγψλ γηα ππνρξεψζεηο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε επηβάξπλζε ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα χδαηα. Ζ παξαπάλσ παξάιεηςε 

δεκηνπξγεί αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα. Πνιιψ δε κάιινλ φηαλ κεηαμχ ησλ απεηιψλ αλαθέξεηαη ζηελ SWOT ε   θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ζηα Γηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία γηα 

ηα χδαηα (απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ , ρακειή ηηκνιφγεζε χδαηνο).  

Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζε πεξηνρέο πνπ 

ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα λεξά.  

Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηηο παξεκβάζεηο κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ αμηνινγεηή ειιηπή.  πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο 

αλακέλεηαη, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Καηά ηε γλψκε ηνπ αμηνινγεηή φκσο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε κείσζε ηεο έθπιπζεο ληηξηθψλ ηφλησλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

Ο αμηνινγεηήο εθθξάδεη ηελ επηθχιαμή ηνπ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη παξεκβάζεηο , φπσο αλαιχνληαη θαη 

ηεθκεξηψλνληαη, φλησο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο 5, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Παξφιν πνπ ζηελ SWOT  ζεσξείηαη σο δπλαηφ ζεκείν ην 

γεγνλφο φηη έρεη γίλεη  θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ επαίζζεησλ απφ ηελ ληηξνξχπαλζε πεξηνρψλ θαη 

εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, σο 

επθαηξία δε  ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα λεξά ζην κέηξν ιείπεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

αλαθνξά. Σαπηφρξνλα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ απεηιψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ SWOT ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ζηα Γηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηα χδαηα (απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ , ρακειή ηηκνιφγεζε χδαηνο). Σέινο 

ζηελ δηαπηζησκέλε αλάγθε 4.2.4. γηα αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ, 

αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο θαη ε κεηαζηξνθή ζε θαιιηέξγεηεο κε ιηγφηεξεο πδαηηθέο 

απαηηήζεηο.  
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Ζ  επηρεηξεκαηνινγία ηεο  παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ζηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. πγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο πξαθηηθέο πνπ εληζρχνληαη 

ήηνη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ (ζθάξησλ θνλδχισλ), αλαιχζεηο εδαθψλ θαη ακεηςηζπνξέο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο. Άξα ή ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη, 

κέζσ ηνπ κέηξνπ, ε εθαξκνγή ηεο ΟΓΠ θαη λα ππνινγηζηνχλ σο ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία (πξάγκα πνπ δελ 

ζπκβαίλεη) ή ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα ΟΓΠ θαη λα  επηδνηνχληαη απηφλνκα σο 

επηκέξνπο πξαθηηθέο κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ηηο αθνινπζνχλ. Ο αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ε δεχηεξε είλαη ε 

πξνζήθνπζα ιχζε. 

ηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: Γελ 

ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζπκβνιή ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζηελ επίηεπμε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. πγθεθξηκέλα δελ εμεγείηαη πψο ζα επηηεπρζεί πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

Λείπνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ κηα εμεηδηθεπκέλε 

ελίζρπζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ ηδηνπαξαγσγή βηνινγηθψλ  δσννηξνθψλ 

αιιά θαη πξαθηηθψλ φπσο ε ρξήζε ηδηνπαξαγφκελεο θνπξηάο, ε θνκπνζηνπνίεζε, ε ρισξή ιίπαλζε, ε 

ρξήζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ,  θ.α.  ζα ζπλέηεηλε ζε κηα ηεθκεξησκέλε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

άλζξαθα αιιά θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηε βηνινγηθή παξαγσγή. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε ηεθκεξίσζε  ηεο ζπκβνιήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ κέηξνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4, CO2) θαη ζηελ αχμεζε ηεο δέζκεπζεο  φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε κε κειέηεο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Δηδηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ελψ ζηελ 4.2.1. Αλάγθε γηα πξνψζεζε ΑΠΔ 

ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα  κνλάδεο αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ 

φπσο πνθαιάκε, θιαδηά θιαδέκαηνο θαη άιια γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, δελ πξνβιέπεηαη αλάινγε δξάζε 

ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά. 

 

6ε Πξνηεξαηόηεηα: « Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε SWOT έρνπλ αλαδεηρζεί ηα εμήο ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα 6: 

 Ζ πνιπαπαζρφιεζε κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ κνλαδηθή δηέμνδν γηα αλάζρεζε ηεο πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ, έλαο φκσο ηνκέαο ν νπνίνο 

πζηεξεί ζεκαληηθά κέρξη ζήκεξα ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ επηζθεπηψλ, ηφζν 

εκεξήζηνπ φζν θαη πνιπήκεξεο δηακνλήο 

 Έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο δεκφζηεο ππνδνκέο ζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά δελ 

έρνπλ αμηνπνηεζεί επαξθψο 

 Ζ ζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ππαίζξνπ απαηηεί δνκέο δηθηχσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην απαηηνχκελν ππφβαζξν ηεο κάξθαο 

πξννξηζκνχ 
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Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεκεηψλεη πσο ε αδχλακε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πξνψζεζεο. Πξνηείλεηαη φπσο ην 

ζηνηρείν ηεο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ αληηκεησπηζηεί κέζα απφ ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξάζεηο ηνπ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπξηζκνχ εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

2.2.4. Δθηίκεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ηχπσλ ελίζρπζεο 

Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κφλν κηα κνξθή ππνζηήξημεο
7
 πξνο ηνπο  ηειηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ε 

«Δπηρνξήγεζε κε επηζηξεπηέαο ελίζρπζεο πνπ απνηειεί θαη ηελ παξαδνζηαθή  κέζνδν  κνξθή ηεο 

παξερφκελεο ελίζρπζεο ζηα Μέηξα ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κέρξη ζήκεξα. Ζ επηινγή απηή θξίλεηαη σο νξζή 

ππφ ην πξίζκα ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. εκεηψλεηαη φηη 

έρεη πξνβιεθζεί ε ίδξπζε απφ ηελ Κππξηαθή Κπβέξλεζε ελφο Δζληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην 

νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ζε παξνχζα θάζε δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ ΔΓΣΑΑ ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ζπλδπαζηηθή 

εθαξκνγή  επηζηξεπηέαο θαη κε επηζηξεπηέαο ελίζρπζεο .    

Οη πεξηιακβαλφκελεο ζην Πξφγξακκα Μνξθέο επηρνξεγήζεσλ θαη επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο
8
   δειαδή 

ν ηξφπνο πνπ παξέρνληαη νη επηρνξεγήζεηο είλαη: 

 Δπηζηξνθή  επηιέμηκσλ  δαπαλψλ  πνπ  φλησο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  θαη πιεξψζεθαλ καδί κε, θαηά 

πεξίπησζε, ζπλεηζθνξέο ζε είδνο θαη θφζηνο απφζβεζεο ·απνηειεί ηελ θξαηνχζα κνξθή 

επηρνξήγεζεο   

 Σππνπνηεκέλεο θιίκαθεο θφζηνπο θαηά κνλάδα· εθαξκφδεηαη ζε επηκέξνπο θαζεζηψηα ηνπ κέηξνπ 8  « 

Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θαζεζηψηα  8.1 Γάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ , ηελ δξάζε  

 Καη‟ απνθνπή πνζψλ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 100.000 επξψ δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο ζην ππνκέηξν 

1.3 «Βξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ»  Δπίζεο 

ζην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ηελ κνξθή εθηαξηθψλ εληζρχζεσλ  (Αγξνπεξηβαιινληηθά, 

Βηνινγηθή Γεσξγία, Πεξηνρέο NATURA 2000, Δμηζσηηθή ) παξέρεηαη πεξίπησζε παξνρή ελίζρπζεο κε 

βάζε ηελ έθηαζε πνπ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο (ην χςνο ηεο αλά ζηξέκκα  ελίζρπζεο  πξνζδηνξίδεηαη 

ζε επίπεδν θαζεζηψηνο.  

 Καη‟ απνθνπήλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο πνζνζηνχ ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία δαπαλψλ ζην κέηξν 9 «Οκάδεο παξαγσγψλ»  

 είλαη νη θαηάιιειεο. Βαζηθή αιιαγή ζα απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο 

ηππνπνηεκέλεο θιίκαθαο θφζηνπο θαηά κνλάδα ζηα επελδπηηθά κέηξα (4.1 θαη 4.2) γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ     αλά θαηεγνξία παξεκβάζεσλ π.ρ θηηξηαθά έξγα. Ζ πηνζέηεζε 

ηνπ ηξφπνπ απηνχ ζα νδεγνχζε ζηελ ζχληκεζε ησλ ρξφλσλ εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ αιιά θαη 

κείσζεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ πιεπξάο δηθαηνχρσλ. Ο χκβνπινο 

                                                
7
 Άξζξν 66 ΚΑΝ 1303/2013 

8
 Άξζξν 67 ΚΑΝ 1303/2013ν.π 8 
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Αμηνιφγεζεο ζα πξφηεηλε επίζεο  γηα ην κέηξν 16 πλεξγαζία, 19 Leader (δξάζεηο ελεκέξσζεο, 

επαηζζεηνπνίεζε, θαηάξηηζε , δηαηνπηθή – δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία)  , θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ δαπαλψλ 

ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ γη αηελ παξνρή ησλ εληζρχζεσλ λα επηιερζνχλ νη κέζνδνη 

Σππνπνηεκέλεο θιίκαθεο θφζηνπο θαηά κνλάδα θαη θαη‟ απνθνπή πνζψλ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

100.000 επξψ δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο  

 

2.2.5. Δθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο ζπκβνιήο ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ 

Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (1
ε
 Πξνηεξαηφηεηα) 

χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ 1, θαιχπηνληαη νη πεξηνρέο εζηίαζεο (α) θαη (γ) ελψ ην πξνηεηλφκελν 

ζεκαηνιφγην θαη ε άκεζε ζχλδεζε κε κέηξα ηεο πξνηεξαηφηεηαο 2 (Μ04 θαη Μ06) θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 

(Μ11) θαιχπηνπλ ηνπο νξηδφληηνπο ζηφρνπο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεκεηψλεη επίζεο πσο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηε πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ ην ζεκαηνιφγην ηεο πξνηεξαηφηεηαο 3 (αγξνηνεπηρεηξήλ θαη ζέκαηα 

εκπνξίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο)  θαη έρεη επίζεο ηνληζηεί ε επέθηαζε ησλ ζεκάησλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (πξνηεξαηφηεηα 5). Ζ πεξηνρή εζηίαζεο (β) 

θαιχπηεηαη απφ ην Μέηξν 16 αιιά κε βάζε ζχζηαζε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, σο απηή δηαηππψζεθε 

ζην Κεθάιαην 2, θξίλεηαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ζηφρεπζεο αλαθνξηθά κε ηηο νξηδφληηεο πεξηνρέο 

εζηίαζεο ζηελ βάζε ελφο ζηξαηεγηθνχ εγγξάθνπ γηα ηελ Δ-Σ-Κ.  

Κξίλεηαη επίζεο σο ζπκβαηή κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ 

θαηάξηηζεο κε ηα Μέηξα 4, 6 θαη 11, επηδηψθνληαο λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο βάζεο γλψζεο ζε 

δηθαηνχρνπο ηνπ επελδπηηθνχ κέηξνπ, ζε λένπο γεσξγνχο θαη λένπο βηνθαιιηεξγεηέο. Με βάζε ηελ εκπεηξία 

ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εθηηκάηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζα είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, ζηνπο νπνίνπο αλ θαη δελ εμεηδηθεχεη, ζηνρεχεη 

πξσηίζησο ε παξέκβαζε. 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκθσλεί κε ηελ παξέκβαζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 16 

αθνχ ζηνρεχεη ηαπηφρξνλα ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ Δ-Σ-Κ, ζηελ πινπνίεζε έξγσλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 

ελψ παξέρεηαη αθφκε πην ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε ζε έξγα αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπηθψλ πξνηφλησλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο εηνηκαζίαο επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ θαθέισλ γηα ΠΟΠ/ΠΓΔ. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν 

θαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 3
 
ε νπνία βαζηδφκελε ζην δπλαηφ ζεκείν ηεο «χπαξμε πνιιψλ 

απζεληηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη γεγελψλ πνηθηιηψλ πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα» επηδηψθεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ ηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζη αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα.   

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί θαη ε επθαηξία, σο απηή θαηαγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε SWOT, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ  

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Δ&Κ γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζπζηήλεηαη φπσο ζην Μέηξν 16.2 δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επίπεδν κνξηνδφηεζεο γηα απαζρφιεζε 

αλέξγσλ επηζηεκφλσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ.  

 

Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ ηύπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεύζεσλ (2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα) 

ε φηη αθνξά ηα επηκέξνπο Μέηξα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηελ πξνηεξαηφηεηα 2, νη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ 4 έρνπλ 

σο εμήο: 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 
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 Βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 Δηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο 

 Δηζαγσγή πξάζηλεο ηερλνινγίαο 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 Βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ δψσλ 

 Γηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Πξνζηαζία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ θαηαζηξνθέο 

 Βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

Οη ελ ιφγσ ζηφρνη αλαδεηθλχνπλ ηελ εμαηξεηηθά πνιπδηάζηαηε ζηφρεπζε ηνπ Μέηξνπ θαζψο θαη ηελ ζπλάθεηά 

ηνπ κε ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, νη ζηφρνη θξίλνληαη σο έληνλα 

ζπκπιεξσκαηηθνί, αθνχ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο γεσξγίαο, πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γλψζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερλνινγίαο, ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε δήηεζε ζηελ αγνξά θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. 

ε φηη αθνξά ηελ ηεξάξρεζε, ην πξψην Καζεζηψο ηνπ Μέηξνπ «Δπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 

επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ», δίλεη έκθαζε ζην 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο ησλ επελδχζεσλ, ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. εκαληηθή έκθαζε παξέρεηαη απφ ην πξψην Καζεζηψο θαη ζηελ 

αλαλέσζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο εηδηθψλ – 

απμεκέλσλ θηλήηξσλ. ην δεχηεξν Καζεζηψο «Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη 

αλάπηπμε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ» δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πνηεηηθψλ πξντφλησλ θαη 

λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο. Δπίζεο, έκθαζε ππάξρεη ζηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο κε ηελ 

παξαγσγή πξψηεο χιεο.  

Ζ εμεηδίθεπζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ θξίλεηαη σο ελδεδεηγκέλε, απνπζηάδεη φκσο κλεία ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο δπζθνιίαο εμαζθάιηζεο δαλείσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηα επελδπηηθά 

ζρέδηα. 

ε φηη αθνξά ην ηξίην Καζεζηψο «Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο (ρσξνηαμηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε θαη 

ππνδνκέο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ)», ε πξψηε δξάζε (Υσξνηαμηθή Κηελνηξνθηθή Αλάπηπμε) 

απνζθνπεί ζηελ ρσξνηαμηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ ελ 

ιφγσ δξάζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο επελδχζεηο πνπ πξνσζεί ην πξψην Καζεζηψο θαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο θηελνηξνθίαο. Παξάιιεια φκσο, ν αμηνινγεηήο 

παξαηεξεί ηελ έιιεηςε εηδηθψλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο γηα αχμεζε ηεο 

απηάξθεηάο ηνπο (ηδηνπαξαγσγή) ζε δσνηξνθέο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαηξνθήο ησλ 

δψσλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ δεχηεξε (αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ) θαη ε 

ηξίηε δξάζε (εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ) ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ρξήζεο ηνπ χδαηνο απφ ηε γεσξγία, ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ δεζκψλ κεηαμχ γεσξγίαο θαη 
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έξεπλαο, ζηελ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο θαη ζε επξχηεξε βάζε απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Οη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ 6 πεξηιακβάλνπλ: 

- ηελ πιεζπζκηαθή αλαδσνγφλεζε ηνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ 

- ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βηψζηκσλ, αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε δηαρεηξηζηέο 

λένπο αλζξψπνπο, πεξηζζφηεξν επηδεθηηθνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

- ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

- ηελ αμηνπνίεζε εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο ζα εγθαηαιεηθζνχλ ή είλαη ήδε εγθαηαιεηκκέλεο εηδηθά ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο 

- ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ γεσξγψλ. 

ε φηη αθνξά ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ βησζηκφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο (ζρεδφλ) ελαζρφιηζε κε ηελ 

γεσξγία. Καη‟ απηφ ην ηξφπν, ην Μέηξν απνζθνπεί εκθαλψο ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Δπίζεο, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη εκθαλψο ε απφιπηε ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ ησλ Μέηξσλ 

ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020  γηα αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ πξνψζεζε κηα αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά 

ηνπο πφξνπο θαη ηελ ελίζρπζε κηαο νηθνλνκίαο κε πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

 

«Πξνώζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

εκπνξίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε 

γεσξγία» (3ε Πξνηεξαηόηεηα) 

Οη παξεκβάζεηο ζηελ πξνηεξαηφηεηα 3 εζηηάδνληαη ζηα Μέηξα, 

3.1 «Δλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» 

3.2 «Δλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο 

παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά» 

9: «χζηαζε Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ» 

14: «Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλερνχο 

παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνχ ζηελ Αηγνπξνβαηνηξνθία» 

Μέηξν 16.4 «Βξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο Αγνξέο» 

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα θαινχληαη λα δψζνπλ κηα πνιχπιεπξε ιχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ 

παξνπζηάδεη ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζηψλ, ακεζφηεξεο  πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο κέζσ πνηνηηθψλ πξντφλησλ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θξίζηκα δεηήκαηα ηεο αδχλακεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ζέζεο. Δμαηξψληαο ην Μέηξν 14, ηα ππφινηπα κέηξα αιιεινζπκπιεξψλνπλ 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο, σο απηέο δηαηππψλνληαη αλσηέξσ. 

Σνλίδεηαη δε, ε ζεκαληηθή θαηά ηνλ αμηνινγεηή πηνζέηεζε πξνεγνχκελεο ζχζηαζεο ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε 

κέζνπ ηνπ Μέηξνπ 19 ππνδνκψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απνθιεηζηηθά ζε Οκάδεο/ Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, 

παξέκβαζε πνπ ζπκπιεξψλεη ην ζρεηηθφ Μέηξν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ζχζηαζε θαη νξγάλσζε βξαρείσλ 
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αιπζίδσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη παξεκβάζεηο αλά κέηξν ζρνιηάδνληαη πην θάησ θαη θξίλνληαη ζεκαληηθέο σο 

πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηνλίδεηαη δε φηη απνηεινχλ έλα θαηλνχξγην ζηνηρείν ζην Πξφγξακκα 

γηα αληηκεηψπηζε ηνπ θξίζηκνπ δεηήκαηνο ηεο πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ παξαγσγψλ, ην 

νπνίν δελ αληηκεησπίζηεθε επαξθψο ζην παξειζφλ αθνχ ε παξέκβαζε πεξηνξηδφηαλ ζην Μέηξν ησλ 

Οκάδσλ Παξαγσγψλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 3 ε ζηήξημε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη γηα ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ παξαγσγψλ 

θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο κέζα ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα. Πέξαλ ηεο ζηήξημεο πνπ παξέρεηαη 

ζε Δπξσπατθά ζπζηήκαηα ΠΟΠ/ΠΓΔ, ην Μέηξν 3.1 έρεη γηα πξψηε θνξά ελζσκαηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηήξημεο εζεινληηθψλ ζεκάησλ πνηφηεηαο.  Σν Μέηξν ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηνλ νξηδφληην ζηφρν πνπ αθνξά 

ην πεξηβάιινλ κέζα απφ ηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηα ζπζηήκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

Σν Μέηξν 9 γηα ηε ζχζηαζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ απνζθνπεί λα εληζρχζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

παξαγσγψλ θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν  έρεη εληζρπζεί κε (α) αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζηήξημεο ζε 10% θαη (β) κε ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 19 γηα απμεκέλν 

πνζνζηφ ζηήξημεο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απνθιεηζηηθά ζε Οκάδεο/ Οξγαλψζεηο 

Παξαγσγψλ, παξέκβαζε ε νπνία επίζεο ζπκπιεξψλεη ην ζρεηηθφ Μέηξν 16.4 ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ζχζηαζε 

θαη νξγάλσζε βξαρείσλ αιπζίδσλ. Ο ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο εθηηκά πσο ν πξναλαθεξφκελνο ζπλδπαζκφο 

ζηήξημεο ησλ ηξηψλ κέηξσλ (Μ09, Μ19 – δξάζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, Μ16.4  αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε 

βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ) απνηεινχλ έλα δπλαηφ θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελν 

εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ αγξνηψλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ςαιίδαο ηηκψλ 

κεηαμχ παξαγσγνχ/ θαηαλαισηή, ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ έληνλα ζηελ αλάιπζε SWOT. 

Σν Μέηξν 14  απνηειεί ινγηθή παξέκβαζε γηα αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπ θιάδνπ 

αηγνπξνβαηνηξνθείαο ν νπνίνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ απμεκέλσλ εμαγσγψλ 

ραινπκηνχ θαη ζηελ αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο αλακελφκελεο θαηνρχξσζεο ηνπ 

ραινπκηνχ σο ΠΟΠ. Σν Μέηξν απνζθνπεί λα εμππεξεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δηαβίσζεο ησλ δψσλ 

αθνχ ν θιάδνο ζηεξείηαη ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ κε έκκεζν 

απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ή έζησ ε πνηνηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζην παξαγφκελν γάια. Γεδνκέλεο 

κάιηζηα ηεο νπζηαζηηθήο  ζηνρνζέηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κέηξν (4,3% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ) εθηηκάηαη 

πσο δχλαηαη λα ππάξμεη θαη νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο σο κεηξηέηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο δείθηεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πρ ιίπνο, πξσηεΐλε). πζηήλεηαη φπσο 

εθαξκνζηεί δηαδηθαζία, (έζησ ζε δεηγκαηνιεπηηθφ επίπεδν), πνπ λα παξαθνινπζήζεη κε πνζνηηθά ζηνηρεία 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο σο απνηέιεζκα ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο.  

Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ (θάηη πνπ ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ην Σκήκα 

Γεσξγίαο) γηα ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο θηελνηξφθνπο ησλ ινηπψλ κέηξσλ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ψζηε λα 

ζπζηήζνπλ Οκάδα Παξαγσγψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εζεινληηθφ ζήκα πνηφηεηαο ψζηε ην Μέηξν ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο λα έρεη νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηζρχ θαη λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε 

πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπο. 

Σν Μέηξν 16.4 ζηεξίδεη κέζσ ηεο ελίζρπζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγψλ, ηε δεκηνπξγία βξαρείσλ 

αιπζίδσλ θαη ιατθψλ αγνξψλ ψζηε λα δψζεη πξφζζεηε ψζεζε ζηνπο παξαγσγνχο λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ αλάγθε κεζαδφλησλ, κεηψλνληαο έηζη ηελ ςαιίδα ηηκψλ θαη πεξηνξίδνληαο ην 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, απφηνθν ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο. 

 

«Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηώληαη από ηε γεσξγία θαη 

ηε δαζνθνκία» (4ε Πξνηεξαηόηεηα) θαη «Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ζηήξημε ηεο 
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κεηαζηξνθήο πξνο κία νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» (5ε 

Πξνηεξαηόηεηα) 

Οη  πξνηεξαηφηεηεο εμππεξεηνχληαη απφ ηα παξαθάησ κέηξα  θαη θαζεζηψηα:  

10. Αγξνπεξηβαιινληηθά Μέηξα 

ΜΔΣΡΟ 10.1: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ  

Καζεζηψο 10.1.1:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ 

θπιινβφισλ δέληξσλ (κε εμαίξεζε ηελ ακπγδαιηά/ θνπληνπθηά) 

Καζεζηψο 10.1.2:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. 

Καζεζηψο 10.1.3:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ εζπεξηδνθαιιηέξγεηα 

Καζεζηψο 10.1.4:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ ακπεινπξγία 

Καζεζηψο 10.1.4, Γξάζε Α - Πξνζηαζία απφ ηηο Ππξθαγηέο 

Καζεζηψο 10.1.5:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο 

Καζεζηψο 10.1.6:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ κπαλαλνθαιιηέξγεηα 

ΜΔΣΡΟ 10.2: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο 

Καζεζηψο 10.2.1: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο 

Καζεζηψο 10.2.2: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο 

ΜΔΣΡΟ 10.3: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο 

Καζεζηψο 10.3.1: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ελαπνκεηλάλησλ (ζθάξησλ) 

θνλδχισλ ζηελ παηαηνθαιιηέξγεηα 
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Καζεζηψο 10.3.2: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2 κέζσ ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ εζπεξηδνθαιιηέξγεηα 

ΜΔΣΡΟ 10.4: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηψζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε ησλ 

γελεηηθψλ πφξσλ ζηε γεσξγία 

Καζεζηψο 10.4.1:  Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηψζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε 

ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ζηελ ακπεινπξγία 

Καζεζηψο 10.4.2: Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηψζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε ησλ 

γελεηηθψλ πφξσλ ζηελ θηελνηξνθία 

ΜΔΣΡΟ 11:  Αλάπηπμε Βηνινγηθήο Παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο αιιά θαη 

ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κεηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν  

ΜΔΣΡΟ 13: Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ πιεξσκψλ ζε πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 θαη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο θαη θνηλφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε 

απφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000 

Καζεζηψο 13.1: Αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζε εηήζηεο θαη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ή θαη αθαιιηέξγεηε γε ή θαη 

θπζηθή ισξίδα πξνζηαζίαο αλάζρεζεο (θπζηθή βιάζηεζε) ζηηο παξπθέο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ (πνηάκηα, 

αξγάθηα, πγξφηνπνη θαη πδάηνθξάθηεο) ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 10% αλά εθκεηάιιεπζε.   

Καζεζηψο 13.2: Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη έιεγρνο βνζθήο 

(ππεξβφζθεζε).  

πλνπηηθφο θαηάινγνο κέηξσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5. 

10 Αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα άξζξν 28 

10.1 Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

10.1.1 Μεραληθή θαιιηέξγεηα –θπιινβφια 

10.1.2 Μεραληθή θαιιηέξγεηα-ειηέο 

10.1.3 Μεραληθή θαιιηέξγεηα-εζπεξηδνεηδή 

10.1.4 Μεραληθή θαιιηέξγεηα-ακπέιηα 

10.1.5 Μεραληθή θαιιηέξγεηα-παξαδνζηαθέο θπηείεο 

10.1.6 Δδαθνθάιπςε κε δέλδξα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο- κπαλάλεο 

10.2 Δθαξκνγή ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο 

10.2.1 Ακεηςηζπνξά –παηάηεο 

10.2.2 Ακεηςηζπνξά –ζηηεξά 

10.3 Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 

10.3.1 ΟΓΠ-Παηάηεο 

10.3.2 ΟΓΠ-Δζπεξηδνεηδή 

10.4 Αλάπηπμε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ζηε γεσξγία 

10.4.1 Αλάπηπμε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ζηελ ακπεινπξγία 

10.4.2 Αλάπηπμε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ζηελ θηελνηξνθία 

11 Αλάπηπμε Βηνινγηθήο Παξαγσγήο (άξζξν 29) 

13 Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (άξζξν 30) 

13.1 Δηήζηεο θαη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

13.2 Βνζθφηνπνη 

 

 

Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ επξσπατθνχ 

δηθηχνπ  NATURA 2000, εμππεξεηείηαη απφ ην κέηξν 13 Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Γελ 

ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα άιια δπν κέηξα  ήηνη 10. Αγξνπεξηβαιινληηθά θαη 11. Αλάπηπμε ηεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ κέηξσλ. Ο αμηνινγεηήο 
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πξνηείλεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζε πεξηνρέο εληφο NATURA 

2000. Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη επίζεο λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ, 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ NATURA 2000. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο λα ρξεκαηνδνηνχληαη 

κέζσ ηνπ άξζξνπ  28, σο ελίζρπζε δξάζεσλ ζε πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (Πεξηβαιινληηθήο 

εκαζίαο, High Nature Value). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπηζηεί ελ κέξεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο 

δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000  θαζψο θαη ησλ HNV απφ ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα 

ηνπ άξζξνπ 28. 

Ζ επηδίσμε ηεο  βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ  κε ηε ζπκβνιή ησλ θαζεζηψησλ ηνπ κέηξνπ 10  ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 10.1. Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ, 10.2. Δθαξκνγή ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο θαη 10.3. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε 

Παξαγσγήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε κε κειέηεο, 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο  

ησλ πδάησλ κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο δηδαληνθηνλίαο, φπσο θαίλεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο,  ζηεξίδεηαη 

ζε ηδηαίηεξα εχζξαπζηε επηρεηξεκαηνινγία. Θα βνεζνχζε αλ ην θείκελν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζε 

(«ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν») ήηαλ πην ζρεηηθφ κε ην δήηεκα ηνπ χδαηνο ή έζησ ππήξρε 

κηα πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά.  Σέινο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο (ζπλεπψο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο) πνπ ζέηνπλ  νη νδεγίεο 91/676 αιιά θαη θπξίσο 2000/60, θαη ζην πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο ηνπ κέηξνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

6ε Πξνηεξαηόηεηα: « Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

 

Οη πην πάλσ δηαπηζηψζεηο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη επαξθψο κέζα απφ ηα κέηξα θπξίσο ηεο 

πξνζέγγηζεο Leader (19.2-19.3-19.4) θαζψο θαη απφ ηα άιια Μέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ.  

Μέηξα εθαξκνγήο leader 

14 – «Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» 

19 – «Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδύζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» 

20 - «Γεκόζηεο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο»  

35 - «Σπλεξγαζίαο» 

Άιια Μέηξα 

4.2 Support for investments in processing/marketing and/or development of agriculture products 

7,3 support for investments in broadband infrastructure 

7,4 support for investments in the setting-up, improvement or expansion of localbasic services for the rural 

population 

7,5 support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and small scale 

tourism infrastructure 
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2.2.6. Δθηίκεζε ηεο ζπλάθεηαο ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηνπο ζηφρνπο 

«Πξνώζεζε ηεο κεηαθνξάο γλώζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο» 1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα αλέξρεηαη ζην 1,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη αλαιχεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Με βάζε ηελ αλάιπζε SWOT, ηηο δηαπηζησκέλεο 

αδπλακίεο θαζψο θαη ηνλ νξηδφληην ραξαθηήξα ηεο πξνηεξαηφηεηαο δελ κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί φηη νη 

δηαζέζηκνη πφξνη ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηνπο ζηφρνπο ηεο πξνηεξαηφηεηαο, ζηνηρείν φκσο ην νπνίν 

εμεηάδεηαη αλαιπηηθά πην θάησ. 

 

Οη ζπλνιηθνί δηαζέζηκνη πφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε (Μέηξν 1) θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δείθηε εθξνψλ, ελψ ν δείθηεο ησλ 2000 γεσξγψλ  είλαη ζρεδφλ εθηαπιάζηνο ηεο 

αληίζηνηρεο εθξνήο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη αλαινγεί ζην 60% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ επαγγεικαηηψλ γεσξγψλ νη νπνίνη ηπγράλνπλ πξνηεξαηφηεηαο ζε επίπεδν κνξηνδφηεζεο. Ο ζηφρνο 

απηφο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα θηιφδνμνο θαη ζα απαηηεζεί ηδηαίηεξε αθνζίσζε θαη επάξθεηα αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηνπ αξκφδηνπ Κιάδνπ ν νπνίνο ζα επηθνξηηζηεί κε ηελ επζχλε ηεο θαηάξηηζεο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο 

κε θάιπςεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο πξνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπο, νη ππνινγηζκνί ηνπ αμηνινγεηή 

πεξηνξίδνπλ ην χςνο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ δείθηε εθπαίδεπζεο ζην 60% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαλεκήζεθε ζηε πεξηνρή 1
α
 θαη ζπζηήλεηαη ε επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ κε κείσζε ηνπ πνζνχ ή αχμεζε ηνπ δείθηε.  

Αληίζεηα, νη ζπλνιηθνί ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη πνπ θαηαλέκνληαη ζε ζέκαηα Δ&Κ (Μέηξν 16.2) αλέξρνληαη ζε 

€2.3εθ θαη ζίγνπξα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζην πνζνζηφ δαπάλεο επί ηνπ ΑΔΠ αθνχ 

ζε εηήζηα βάζε αλέξρνληαη ζε €350,000, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 3.5% πεξίπνπ ησλ εηήζησλ 

δαπαλψλ Δ-Σ-Κ ζε ζέκαηα γεσξγίαο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) θαη ην νπνίν είλαη 

ακειεηέν γηα ηελ φπνηα βειηίσζε ζηνλ ζπλνιηθφ  δείθηε δαπαλψλ Δ-Σ-Κ επί ηνπ ΑΔΠ. Ζ απφθαζε γηα ηελ 

θαηαλνκή πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ζε ζέκαηα Δ-Σ-Κ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 

ησλ δηθαηνχρσλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα απαηηνχκελα δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη λα απνξξνθήζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ελψ νη ζρεηηθνί δείθηεο εθξνψλ θξίλνληαη σο απφιπηα εθηθηνί θαη παξά ηνλ ρακειφ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, απνηεινχλ κηα επαξθή βάζε εθθίλεζεο γηα εθαξκνγή παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα 

Δ&Κ κέζα απφ ην Π.Α.Α.. Μπνξεί λα ιερζεί φηη ην λέν πξφγξακκα παξέρεη κηα βάζε εθθίλεζεο γηα 

δηαζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ ζηήξημεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, δελ κπνξεί φκσο, κε βάζε ηελ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα λα ζεσξεζεί σο επαξθέο εξγαιείν 

πνιηηηθήο γηα κεηαζηξνθή ζηελ θαηλνηνκία.    

Measure code  1a 1b 1c 

art 

14 

knowledge 

transfer and 

information 

actions 

1.1 
Support for vocational training and skills 

acquisition actions 
850,000  850,000 

1.2 
Support for demonstration 

projects/information actions 
0   

1.3 

Support for short-term farm and forest 

management exchange as well as farm 

and forest visits 

300,000   

art 

35 
Cooperation 16.2 

Support for pilot projects 750,000 750,000  

Support for the development of new 

products, practices, processes and 

technologies 

400,000 400,000  

      Total € per Focus Area 2,300,000   1,150,000   850,000   
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Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ ηύπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεύζεσλ (2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα): 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ κέηξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

ε φηη αθνξά ην Μέηξν 4 ‘Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ’ παξαηεξείηαη, φηη ε Γεκφζηα 

Γαπάλε γηα ην Μέηξν αληηζηνηρεί ζην 22.3% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

αλέξρεηαη ζε €53.700.000. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε θαηαλέκεηαη ζηηο εμήο Πεξηνρέο Δζηίαζεο: 

 Πεξηνρή εζηίαζεο 2α (Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδίσο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο): €14.000.000 (5.9%) 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 2β (Γηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα αλαλέσζε ησλ γελεψλ):  €11.000.000 (4.6%) 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5α (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο ζηε γεσξγία):  €3.000.000 

(1.3%) 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5β (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε 

κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ):  €2.000.000 (0.8%) 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 5γ (Γηεπθφιπλζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο ΑΠΔ, θιπ.):  €3.700.000 (1.5%) 

 Πεξηνρή Δζηίαζεο 6α (Γηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο):  €15.000.000 (6.3%) 

Με βάζε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε «ρξεκαηνδφηεζε» ησλ αλσηέξσ 

αλαγθψλ απφ άιιεο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε νηθνλνκηθή 

ζηελφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη πφξνη πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε αλάγθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

παξαπάλσ Πεξηνρέο Δζηίαζεο θξίλνληαη σο κάιινλ αλεπαξθείο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

αλάγθεο «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ» θαη ηδηψο ησλ αλαγθψλ 

γηα «Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ» θαη «Δθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ». Ζ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζα κπνξνχζε λα ηεθκεξησζεί απφ ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ζρεηηθά κε ηα 

έληνλα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πζηέξεζε ζην κέγεζνο 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο), κε ηελ έληνλε πζηέξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηέινο κε ην δηαπηζησκέλν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

ε φηη αθνξά ην Μέηξν 6, „Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ’ ε Γεκφζηα Γαπάλε 

γηα ην Μέηξν αληηζηνηρεί ζην 3.1% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αλέξρεηαη ζε 

€7.500.000. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε θαηαλέκεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηηο εμήο Πεξηνρή Δζηίαζεο 2β (Γηεπθφιπλζε 

ηεο εηζφδνπ εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα αλαλέσζε ησλ γελεψλ). 

Με βάζε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζή 

γηα ηελ Πεξηνρή Δζηίαζεο 2β ζην Μέηξν 4, νη πφξνη πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε αλάγθεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ ελ ιφγσ Πεξηνρή Δζηίαζεο θξίλνληαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθνί, αθνχ αληηζηνηρνχλ ζην 7.7% ηεο 

ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη ελ ιφγσ πφξνη ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ» θαη 

δεπηεξεπφλησο ησλ αλαγθψλ γηα «Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ», «Πξνψζεζε ΑΠΔ ζηελ 
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γεσξγία θαη θηελνηξνθία», «Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ γεσξγία» θαη «Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο». 

ε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ησλ κέηξσλ ζηηο 

δηαπηζησκέλεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:  

Μέηξν 4, 

 εκαληηθή κείσζε ηνπ δείθηε “Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληζρχνληαη γηα εθζπγρξνληζκφ”, ν 

νπνίνο απφ 3000 γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, κεηψλεηαη ζε 1100 γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη κε βάζε ηνλ ΓΚΠ 17, κφλν 4040 εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ θπζηθφ 

κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 5 εθηάξηα. πλεπψο, κε βάζε ηελ ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ηνπ Μέηξνπ ζε 

βηψζηκεο εθκεηαιιεχζεηο, είλαη εθηθηή ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ φλησο έρνπλ θάπνηα πξννπηηθή. 

 Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1 αλέξρεηαη ζε €56.000.000, ζε ζχγθξηζε κε 

€150.000.000 ην 2007-2013. 

 Ζ Γεκφζηα Γαπάλε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο αληίζεηα απμάλεηαη απφ €1.000.000 ην 2007-2013 

ζε €5.000.000, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο. 

 ε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ην 2007-2013 ζηφρνο ήηαλ ε πινπνίεζε 20 έξγσλ, ελψ ν 

ζηφρνο γηα ην 2014-202 αθνξά 1100 LU. 

 ΟΗ δηθαηνχρνη πνπ ζα εληζρπζνχλ ζηελ κεηαπνίεζε πξνβιέπνληαη ζε 200, ζχγθξηζε κε 260 ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. 

 Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζεο αλέξρεηαη ζε €37.500.000 ζε ζχγθξηζε κε 

€60.000.000 ην 2007-2013. 

Μέηξν 6: Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

1. ε φηη αθνξά ην Μέηξν παξαηεξείηαη: 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ γεσξγψλ πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ 300 ην 2007-2013 ζε 500 ην 2014-

2020. 

 Μείσζε ηνπ δείθηε “πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ” απφ €45.000.000 ην 2007-2013 ζε €20.000.000 

θαηά ηελ λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζηελφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ Μέηξσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ζηφρσλ 

(φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ δείθηεο εθξνψλ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ ΠΑΑ 2007-

2013 (5
ε
 Αλαζεψξεζε ηνπ 2012) είλαη απνθαιππηηθνί. Μπνξεί λα παξαηεξείηαη κηα βειηίσζε ζε φηη αθνξά 

ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φκσο ε κείσζε (ζε ζρέζε 

κε ηελ πεξίνδν 2007-2013) ησλ δεηθηψλ εθξνψλ πνπ αθνξνχλ ηδησηηθέο επελδχζεηο είλαη εληππσζηαθή. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, ν Αμηνινγεηήο απνθαίλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηαηε ζηφρεπζε ησλ δηθαηνχρσλ. 

Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία (3
ε
 

Πξνηεξαηφηεηα): 

Γεδνκέλεο ηεο έληνλεο αλαθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο SWOT, ζην πξφβιεκα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηζρχο θαη ηεο πνιχ κεγάιεο ςαιίδαο ηηκψλ παξαγσγνχ κε ιηαληθή ηηκή, ζα αλακελφηαλ πνιχ κεγαιχηεξε 

ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζηα Μέηξα ηεο πξνηεξαηφηεηαο 3
α
. Δπίζεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

κέζσ ηεο αλάδεημεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ Κππξηαθή γεσξγία αθνχ 

ην κηθξφ κέγεζνο θαη ε απφζηαζε απφ ηηο αγνξέο θαζηζηνχλ ηελ δηαθνξνπνίεζε σο επηβεβιεκέλε 

ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα. Αληίζεηα φκσο, ζπλνιηθή βαξχηεηα ζηα Μέηξα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην ηκήκα 
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απηφ ηεο ζηξαηεγηθήο, σο αλαιχνληαη ζηελ πίλαθα πην θάησ, πεξηνξίδνληαη ζην 5.6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα ην 65% θαηαλέκεηαη ζην εμεηδηθεπκέλν Μέηξν ηεο θαιήο δηαβίσζεο 

ησλ δψσλ. Καζίζηαηαη θαηαλνεηή ε πεξηνξηζκέλε βαξχηεηα ζηα Μέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο  

πξνηεξαηφηεηαο 3, ιφγσ  ηεο δχζθνιεο αθνκνίσζεο ηνπο απφ ηνπο γεσξγνχο αθνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα ζπιινγηθφηεηα θαη πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε, ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη κε 

επηθπιαθηηθφηεηα σο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία. Ωο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη σο άθξσο 

απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ησλ Μέηξσλ κε ζέκαηα εθπαίδεπζε, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ έηζη πνπ λα απμεζεί ζηαδηαθά ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αγξνηψλ ζε παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πνηνηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο 

εκπνξίαο.   

ρεηηθά Μέηξα θαη ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Measure code  3a 

art 16 

quality schemes for 

agricultural products 

and foodstuffs 

3.1 
Support for new participation in 

quality schemes 
600,000   

3.2 

Support for information and 

promotion activities implemented by 

groups of producers in the internal 

market 

400,000   

art 27 

setting up of producer 

groups and 

organisations 

9.1 

setting up of producer groups and 

organisation in the agriculture and 

forestry sectors 

3,000,000   

art 33 animal welfare 14 payment for animal welfare 9,000,000   

art 35 Cooperation 
16.4 

  

support for horizontal and vertical 

co-operation among supply chain 

actors for the establishment and 

development of short supply chains 

and local markets 

500,000   

support for promotion activities in a 

local context relating to the 

development of short supply chains 

and local markets 

200,000   

 

3.1 «Δλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» θαη 3.2 «Δλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά»: 

Με βάζε ηνλ δείθηε ζηφρν, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ 3.1 θξίλεηαη επαξθήο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Μέηξνπ  αιιά ππνιείπεηαη ζεκαληηθά κε βάζε ηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεη ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ SWOT αλάιπζε, θαζίζηαηαη φκσο παξάιιεια θαηαλνεηή ε αδπλακία ησλ αγξνηψλ λα εληαρζνχλ ζε 

ζήκαηα πνηφηεηαο (βιέπε ζρφιην αλσηέξσ). Σν χςνο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαινγεί ζε 

δξάζεηο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ κε ζήκα πνηφηεηαο θξίλεηαη φκσο σο πνιχ ρακειφ (€400,000) θαη  

επαξθεί γηα λα θαιχςεη κφλν 4-8 ζρέδηα πξνψζεζεο (κε βάζε ζηνηρεία ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην ηεο 

πεξηφδνπ 2007-13). Γεδνκέλσλ ησλ αλαθνξψλ ζηελ αλάιπζε SWOT πνπ ηνλίδνπλ απφ ηελ κηα ηελ 

ζεκαληηθή αδπλακία εηζαγσγήο θαη δηείζδπζεο ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη απφ ηελ 

άιιε νη αλαθνξέο χπαξμεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαθέισλ ΠΟΠ/ΠΓΔ πξνο εμέηαζε θαη ε απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο, θαζηζηνχλ ην πξνηεηλφκελν πνζφ ηδηαίηεξα ρακειφ θαη ζίγνπξα δελ αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ ηεξάξρεζε ηεο παξέκβαζεο σο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε SWOT. Ζ εθηίκεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνππνινγηζκνχ  ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αλακελφκελν (θαη φρη ηνλ πθηζηάκελν) ζπλνιηθφ αξηζκφ 

πξντφλησλ πνηφηεηαο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ κέζν φξν  δαπάλεο θάζε ζρεδίνπ σο πξνθχπηεη απφ ηελ 
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παξνχζα πεξίνδν. εκεηψλεηαη δε, πσο αθφκε θαη ε πξναλαθεξφκελε κέζνδνο ππνινγηζκνχ θξίλεηαη σο 

πνιχ ζπληεξεηηθή αθνχ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο θάζε νκάδα παξαγσγψλ δηαθνξεηηθνχ πξντφληνο 

πνηφηεηαο ζα αηηεζεί  κφλν κία θνξά αλά εθηαεηία. πζηήλεηαη άξα ε επαλεμέηαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

βαξχηεηαο ζην Μέηξν 3.2 κε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο ελδερφκελα λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

απφ ην Μέηξν 14 φπνπ βαζίδεηαη ζε έλα κάιινλ θηιφδνμν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο.  

9: «χζηαζε Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ»: Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή ζηεξηδφκελε απνθιεηζηηθά ζηελ εκπεηξία ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ φπνπ ε 

θάιπςε ηνπ ηδίνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηνξίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζην 31% (εθηηκάηαη ηειηθή απνξξφθεζε ζην 

45%), αθνχ αλακέλεηαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ χςνπο ελίζρπζεο απφ 5% ζε 10%  

14: «Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ζπλερνχο παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνχ ζηελ Αηγνπξνβαηνηξνθία»: Δίλαη εκθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν 

ρξεκαηνδνηηθφ βάξνο ζηα Μέηξα ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 3
α
 έρεη θαηαλεκεζεί ππέξ ηεο θαιήο επεκεξίαο ησλ 

αηγνπξνβάησλ, ζηνηρείν ην νπνίν σο πξναλαθέξζεθε ζρεηίδεηαη έκκεζα θαη κε ηελ δηαζθάιηζε επαξθψο 

πνηνηηθψλ πνζνηήησλ γάιαθηνο γηα ηε παξαγσγή ραινπκηνχ, ηνπ θπξηφηεξνπ εμαγψγηκνπ πξνηφληνο. 

Δθηηκάηαη φκσο φηη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν θαηά 80% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ην νπνίν είλαη θαηά ηελ άπνςε ηνπ αμηνινγεηή ηδηαίηεξα ςειφ. 

Σν ζεκείν επηζεκαίλεηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε ζχζηαζε αθνχ δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε νξζφηεηα ηεο 

άπνςεο αιιά γίλεηαη εηζήγεζε φπσο γίλεη επαλαμηνιφγεζε ηνπ δείθηε ζηφρνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαλέκεηαη ζην Μέηξν.  

Μέηξν 16.4 «Βξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο Αγνξέο»: Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κέηξν εθαξκφδεηαη 

γηα πξψηε θνξά, ε ρξεκαηνδνηηθή ηνπ βαξχηεηα δελ κπνξεί λα ηχρεη νπζηαζηηθνχ ζρνιηαζκνχ, κπνξεί δε λα 

ζεσξεζεί σο εξγαιείν πνιηηηθήο ζε δνθηκαζηηθή θάζε. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεκεηψλεη πσο κε βάζε 

ηελ αλάιπζε SWOT ε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε απηφ ην Μέηξν ζα κπνξνχζε λα είλαη πην απμεκέλε, αιιά 

παξάιιεια ε αδχλακε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ κε άιια 

Μέηξα φπσο ην Μ17  (ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ). 
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«Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηώληαη από ηε γεσξγία θαη 

ηε δαζνθνκία» (4ε Πξνηεξαηόηεηα)  

Σα Μέηξα ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 45% 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπκθσλεί κε ηελ κεγάιε ζπκβνιή πνπ πξνηείλεηαη αλ θαη 

ζεκεηψλεη πσο, σο ηα κέηξα παξνπζηάδνληαη, ζπληείλνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ δηαηήξεζε 

(maintenance) ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη πδάησλ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα, παξά ζηελ βειηίσζε θαη 

αληηκεηψπηζε (improvement) θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ.  

Codification of measures   P4 

Measure code 
 

4a 4b 4c 

art 

14 
knowledge transfer and information actions 1         

    1.1 support for vocational training and skills acquisition actions 150.000   

art 

21 

investments in forest area development 

and improvement of the viability of forests 
8         

    8.1 
support for afforestation/creation of woodland establishment 

cost -22- 
1.000.000   

    8.3 
support for afforestation/creation of woodland 

maintenance/income foregone premium per ha - 22- 
2.000.000   

    8.4 
support for prevention and restoration of damage to forests 

from forest fires and natural disasters -24- 
500.000   

    8.5 

support for investments improving the resilience and 

enviromental value as well as the mitigatin potential of forest 

ecosystem -25- 

3.000.000   

art 

28 
agri - environment climate 10         

    10.1 payment for agri-environment climate commitments 58.000.000   

art 

29 
organic farming 11         

    11.1 payment to convert to organic farming practices and methods 4.000.000   

    11.2 
payment to maintain to organic farming practices and 

methods 
10.000.000   

art 

30 

Natura 2000 and Water Framework 

Directive payments 
12         

    12.1 compensation payment for Natura 2000 agricultural areas 2.500.000   

    12.2 compensation payment for Natura 2000 forest areas 400.000   

    12.3 
compensation payment for agricultural areas included in river 

basin management plans 
  0     

art 

31 

payments to areas facing natural or other 

specific constraints 
13     

    13.1, compensation payment in mountain areas 10.000.000   

    13.2 
compensation payment for other areas affected by specific 

constraints 
26.000.000   

    13.3 
compensation payment per ha of UAA in areas with specific 

constraints 
2.000.000   

art 

35 
cooperation 16     

    16.2 support for pilot projects 375.000   

      Total per Focus Area 119.925.000   
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πξνθχπηεη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα θαιπθζνχλ φιεο νη πεξηνρέο εζηίαζεο κε ηελ  εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα, ζπλεπψο αλάινγα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. Ζ κέζε εηήζηα 

εθηαξηαθή απνδεκίσζε (γηα εμαεηνχο δηάξθεηαο κέηξα) ζα μεπεξλά ηα 300 €, πνζφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ, θαη ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε δεδνκέλε ηελ πηεζηηθφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ αλαγθψλ (εμνηθνλφκεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, 

βειηίσζε ηνπ εδάθνπο θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο)  αιιά θαη ηελ ρσξηθή εζηίαζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (εππξφζβιεηεο ζηα ληηξηθά, επαίζζεηεο ζηε δηάβξσζε, HNV  πεξηνρέο) γίλεηαη 

ζαθέο φηη ρσξίο επαξθή ρσξηθή εζηίαζε, αιιά θαη ρσξίο ζπλέξγεηεο κε άιια κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο,  ην 

αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν δελ ζα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αληζφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ αλάκεζα ζηελ επηδίσμε ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ πξνηείλεηαη λα απνξξνθήζεη πάλσ απφ 70% ησλ δηαηηζέκελσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο πφξσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ δηθαηνχρσλ. Με δεδνκέλν κάιηζηα ην ηδηαίηεξν 

ςειφ εθηαξηαθφ κέζν φξν πνπ πξνζεγγίδεη ηα 780 €, εληζρχεη αθφκα ηελ άπνςε ηνπ αμηνινγεηή φηη ηα πιένλ 

πςεινχ αλα εθηάξην θφζηνπο κέηξα, ηείλνπλ πξνο ηελ δηαηήξεζε κάιινλ παξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο. 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 θαη ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο 

Οδεγίαο πιαίζην γηα ηα λεξά, δελ κπνξεί παξά  λα ηνληζηεί γηα άιιε κηα θνξά ε έιιεηςε πξφβιεςεο πφξσλ 

γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ  πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

πιαίζην γηα ηα χδαηα. Σν πνζφ πάλησο πνπ θαηαλέκεηαη δελ θξίλεηαη ηθαλφ λα θαιχςεη παξά ιίγν πάλσ απφ 

ην ¼ ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο NATURA  2000, ην νπνίν είλαη γχξσ ζην 6% φηαλ 

ν ζηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη λα θαιχςεη κφλν ην 1,6% ηεο ΥΓΓ. 

Οη δείθηεο εθξνψλ πνπ πξνηείλνληαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ ελδεηθλπφκελσλ δεηθηψλ 

απνηειέζκαηνο, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ ζε θάπνηνπο απφ απηνχο ηίζεηαη θαη ηηκή ζηφρνο  φπνπ ηίζεληαη 

ζηφρνη γηα ηελ απνδνρή ηνπ κέηξνπ (Πίλαθαο 3). Δλψ ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηε ινγηθή ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνλίδεηαη φηη ζηφρν έρνπλ λα ζπκβάινπλ α. ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, β. ηελ απνηξνπή 

ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη γ. ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ιείπεη αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο επηπηψζεσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην έδαθνο, ηα  χδαηα θαη ηε  βηνπνηθηιφηεηα.  Τπ‟ 

απηή ηελ έλλνηα πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο δείθηεο πιαηζίνπ σο εθηηκεηψλ ησλ δεηθηψλ 

επηπηψζεσλ  

Πίλαθαο  Πξνηεηλφκελνη δείθηεο επηπηψζεσλ αλά ζηφρν γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα 4 

Βηνπνηθηιφηεηα Έδαθνο Σνπίν 

Κάιπςε γεο Οξγαληθή νπζία ζην έδαθνο Καηεγνξίεο ρξήζεσλ 

γεσξγηθήο γεο (Καηεγνξία ΗΗ, 

ηνκεαθνί) 

Πεξηνρέο κε θπζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο 

Γηάβξσζε Γάζνο θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

(Καηεγνξία ΗΗ, ηνκεαθνί) 

Δθηάζεηο κε εθηαηηθά (ρακειψλ 

εηζξνψλ) ζπζηήκαηα 

Βνζθνθφξησζε  

Πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

NATURA 2000 

  

Αγξνηηθά Πνπιηά   

Καηάζηαζε δηαηήξεζεο 

ελδηαηηεκάησλ (βνζθνηφπηα) 

  

Γεσξγηθέο πεξηνρέο πςειήο   
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πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο 

(HNV) 

Πξνζηαηεπφκελα δάζε   

Καηεγνξίεο ρξήζεσλ γεσξγηθήο 

γεο (Καηεγνξία ΗΗ, ηνκεαθνί) 

  

Γάζνο θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

(Καηεγνξία ΗΗ, ηνκεαθνί) 

  

  

πλνπηηθφο θαηάινγνο δεηθηψλ εθξνψλ πξνηεξαηφηεηαο 4 θαη ε αληίζηνηρε ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα. 

Μέηξν Αξηζκφο 

αηηεηψλ 

ηφρνο 

έθηαζεο(εθηάξηα) 

Δηήζηα Γαπάλε 

επξψ 

Αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα  31.865  

 Πιήξεο απνθιεηζκόο 

ηεο ρξήζεο ρεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ 

 17.025  

Μεραληθή θαιιηέξγεηα –

θπιινβφια 

2.500 1.087 543.500 

Μεραληθή θαιιηέξγεηα-ειηέο 4.850 7.500 990.000 

Μεραληθή θαιιηέγεηα-

εζπεξηδνεηδή 

1.400 2.300 517.500 

Μεραληθή θαιιηέξγεηα-ακπέιηα κδ 3.500 2.300.000 

Μεραληθή θαιιηέξγεηα-

παξαδνζηαθέο θπηείεο 

3.500 2.400 κδ 

Δδαθνθάιπςε κε δέλδξα ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο- 

κπαλάλεο 

230 238 184.000 

 Δθαξκνγή ηξηεηνύο 

θύθινπ ακεηςηζπνξάο 

1.194 10.090 2.919.550 

Ακεηςηζπνξά –παηάηεο 130 1.090 534.100 

Ακεηςηζπνξά –ζηηεξά 1.064 9.000 2.385.450 

 Οινθιεξσκέλε 

Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 

3.817 4.750 1.775.000 

ΟΓΠ-Παηάηεο 1.061 3.000 900.000 

ΟΓΠ-Δζπεξηδνεηδή 2.756 1.750 875.000 

 Αλάπηπμε ησλ 

γελεηηθώλ πόξσλ ζηε γεσξγία 

;; ;; ;; 

Αλάπηπμε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ ζηελ ακπεινπξγία 

150 274 33.500 

Αλάπηπμε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ ζηελ θηελνηξνθία 

;; ;; ;; 

Αλάπηπμε Βηνινγηθήο 

Παξαγσγήο 

;; 3.000 ;; 

Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 

;; 1.860 2.900.000 

 Δηήζηεο θαη πνιπεηείο 

θαιιηέξγεηεο 

;; ;; ;; 

 Βνζθόηνπνη ;; ;; ;; 
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 «Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κία νηθνλνκία 

ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» (5ε Πξνηεξαηόηεηα): 

Απφ ηνλ παξαθάησ  πίλαθα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ δχν παξαιήςεηο ζεσξνχληαη απφ ηνλ αμηνινγεηή 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.  

Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηελ κε πξφβιεςε γηα κέηξα πνπ λα πξνσζνχλ πξαθηηθέο δηαηήξεζεο ή θαη 

αχμεζεο ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία. ηεξείηαη έηζη ε ρψξα έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν πνπ ζα ηελ βνεζνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπηνπ. 

Ζ δέπηεξε έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή λα αγλνεζεί ε δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ηφζν ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ  

κέησλ φζν θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηνπο πεξηνρέο εζηίαζεο 5
α
, 5β, 5γ θαη 5δ. Ζ επηινγή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ ηφζν ηδησηηθψλ φζν θαη δεκνζίσλ, κε θηινπεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ζε 

πεξίνδν νμείαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηά ηελ νπνία ν θχξηνο ζηφρνο ηφζν ησλ ηδησηψλ φζν θαη ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσλζηηηθφηεηαο, δελ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπκπεξίιεςε ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ζηα επηκέξνπο άιια κέηξα π.ρ. ηα αγξνπεξηβαιινληηθά ζα κπνξνχζε λα δξάζεη 

ζπλεξγηζηηθά πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Codification of measures   P5 

Measure code 
 

5a 5b 5c 5d 5e 

art 

14 

knowledge transfer 

and information 

actions 

1.1 
support for vocational training and skills 

acquisition actions 
280.000   50.000     50.000     

art 

17 

investments in 

physical assets 
4.1  

Support for investments in agriculture 

holdings 
3.000.000   2.000.000   3.700.000   0     

    4.3  

Support for investments in infastracture 

related to development, modernisation or 

adaptation of agriculture and forestry 

4.000.000     1.000.000       

art 

35 
cooperation 16.2 support for pilot projects 225.000   150.000         

      Total per Focus Area 7.505.000   2.200.000   4.700.000   50.000   0   

 

Μέηξα ελίζρπζεο ησλ δαζψλ:  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έκθαζε ζε ζέκαηα δαζψζεσλ δίλεηαη ζην ππνκέηξν 8.3 «Support for restoration 

of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events» ζε δάζσζε θακέλσλ 

πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ην πξφγξακκα δελ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλν δείθηε εθξνψλ αιιά εθηηκάηαη φηη κε ην 

πνζφ ησλ €500,000 κπνξεί λα ππνζηεξηρζνχλ νη αλάγθεο αλαδάζσζεο θακέλσλ πεξηνρψλ.  

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 δαπαλήζεθε ην πνζφ ησλ €760.000 γηα ηελ αλαδάζσζε 

θακέλσλ πεξηνρψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 432 ha. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξνχζε θπξίσο έξγα 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ απφ δχν κεγάιεο ππξθαγηέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Με βάζε ηα ζηνηρεία 

απηά ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα €1.700/ha. Δπνκέλσο, ην πνζφ ησλ 

€500.000, πνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί γηα ην Τπνκέηξν 8.4 κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πεξίπνπ 300 ha, έθηαζε 

πνπ ζπλάδεη κε ηηο δηαπηζησκέλεο θαη επηβεβαησκέλεο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία αλάγθεο. 

εκαληηθή είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο ππξθαγηψλ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ λα αλέξρεηαη ζε 

€2,000,000 θαη λα πξνβιέπεηαη ε ππνζηήξημε 80 δηθαηνχρσλ. Σν Τπνκέηξν 8.2 «Support for prevention of 

damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events» έρεη κηα ζεηξά δξάζεσλ κε 

θχξνπο ζηφρνπο ηελ (α) µείσζε ηεο εηήζηαο θαµέλεο έθηαζεο θαη µείσζε ηεο µέζεο θαµέλεο έθηαζεο αλά 

ππξθαγηά, (β) µείσζε ηνπ ρξφλνπ αλίρλεπζεο ησλ ππξθαγηψλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηεο αλίρλεπζεο 
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θαη ηεο αλαγγειίαο µηαο ππξθαγηάο, (γ) ε µείσζε ηνπ µέζνπ ρξφλνπ επέµβαζεο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο 

εθηηκά φηη ην πξνηεηλφκελν ππνκέηξν ζε ζπλδπαζκφ κε ην Μέηξν 10.1.4, Γξάζε Α – παξέκβαζε ζε ακπέιηα 

γηα πξνζηαζία απφ ηηο Ππξθαγηέο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηα Μέηξα πξφιεςεο ηδηαίηεξα αλ 

ηχρνπλ εθαξκνγήο εληφο ησλ δαζψλ αιιά θαη ζε γεσξγηθή γε πεξηκεηξηθά ησλ δαζψλ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ δαζψλ «ε αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαζηνιή θαη θαηάζβεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ επεθηάζεθε απφ ην έλα ζηα δχν ρηιηφκεηξα 

απφζηαζε απφ ηα φξηα ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο. Απηφ θξίζεθε αλαγθαίν αθνχ, φπσο επηβεβαηψλεηαη φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππξθαγηψλ (θνληά ζην 50%) έρνπλ σο ζεκείν έλαξμεο ηε δψλε ησλ δχν ρηιηνκέηξσλ 

απφ ηα θξαηηθά δάζε». 

Σέινο, ην ππνκέηξν 8.4 «Support for investments improving the resilience and environmental value of forest 

ecosystems» θαηαγξάθεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5
ε
. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη νη 

δξάζεηο α θαη β ζπκβάινπλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 4
α
 θαη κφλν ε δξάζε γ ζπκβάιεη ζηελ 

πεξηνρή 5
ε
. Ωο εθ ηνχηνπ ζπζηήλεηαη ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ χςνπο €2,5εθ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δξάζεηο α 

θαη β απφ ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5
ε
 ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 4

α
. ηα πιαίζηα ηνπ ππνκέηξνπ 8.4 έρεη 

θαηαλεκεζεί ην πνζφ ησλ €3εθ κε ην νπνίν εθηηκάηαη ε θάιπςε 30,650 εθηαξίσλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε 

100 έξγσλ, έθηαζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 8% ησλ δαζνθαιπκκέλσλ εθηάζεσλ θαη . Ζ ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα ηνπ ππνκέηξνπ είλαη θαηά €1εθ ρακειφηεξε απφ ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αιιά ν 

ζηφρνο δελ δηαθνξνπνηείηαη αθνχ έρνπλ εμαηξεζεί ηα κεγάια έξγα ησλ κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Απηά 

αθνξνχζαλ ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα νπνία ε SWOT αλάιπζε έρεη θξίλεη  φηη ε 

δεκηνπξγία ηνπο έρεη ππεξθαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Κχπξνπ.  Σφζν ε πξνηεηλφκελε βαξχηεηα ζην Μέηξν φζν 

θαη ν πξνηεηλφκελνο δείθηεο ζηφρνο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Θα 

πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί ε επηθχιαμε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο 

ηεο δαζηθήο έθηαζεο ζηελ νπνία πινπνηνχληαη νη παξεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο α, δειαδή «επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο γηα αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θνηλνχ ζηα δάζε». Ωο 

ελαιιαθηηθή επηινγή ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί σο επηπξφζζεηνο δείθηεο ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

απνιακβάλνπλ ηηο ππνδνκέο αλαςπρήο θαη ν νπνίνο λα πξνθχπηεη απφ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

δεηγκαηνιεπηηθψλ παξαθνινπζήζεσλ.   

 

6ε Πξνηεξαηόηεηα: « Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 6 αλέξρεηαη ζε €37εθ ή 15,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεγάιν κέξνο ηνπ πνπ αθνξά ζηα Μέηξα 4.2 θαη  7.5 ελδέρεηαη λα πινπνηείηαη ζε 

πεξηνρέο νη νπνίεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ έρεη αλαδείμεη ε SWOT αλάιπζε 

(πιεζπζκηαθή απνςίισζε, νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε) αιιά εμππεξεηνχλ ηηο επξχηεξεο αλαγθεο γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη δε πσο ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνζέγγηζεο leader αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα 6 θαη επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

έρνπλ εληνπηζηεί ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξναλαθέξνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πφξνη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 6 

θαηαλέκνληαη ζε αδξέο γξακκέο ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ νξεηλψλ/ εκηνξεηλψλ ππνβαζκηζκέλσλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ ινηπψλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Με βάζε ηεο αλάιπζε SWOT ε νπνία εληνπίδεη ζνβαξέο 

αδπλακίεο ζε κηα κεγάιε έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θηψρεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο απαμίσζεο, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη νη πφξνη πνπ θαηαλέκνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αλάγθεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη. Απφ ηελ άιιε φκσο, έρεη απνδεηρζεί θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν φηη ε πεξηνξηζκέλε επάξθεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε γλψζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί παξάγνληα πνπ πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ 

θαηαλέκνληαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.  Ωο εθ ηνχηνπ, θξίζηκν δήηεκα είλαη ε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

αιιά θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα δξάζεσλ κε ηα άιια Σακεία ηεο Δ.Δ. ψζηε λα εληζρπζνχλ νη πεξηνρέο σο 
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ειθπζηηθνί πξννξηζκνί ψζηε λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα νη 

ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ ΠΑΑ ζηελ πξνηεξαηφηεηα 

Codification of measures   P6 

Measure code 
 

6a 6b 6c 

art 

17 

investments in 

physical assets 
4.2 

Support for investments in 

processing/marketing and/or 

development of agriculture products 

10,000,000   
 

  

art 

20 

  

  

basic services 

and village 

renewal in rural 

areas 

  

  

7.3 
support for investments in broadband 

infrastructure 
    500,000   

7.4 

support for investments in the setting-

up, improvement or expansion of 

localbasic services for the rural 

population 

  4,500,000     

7.5 

support for investments for public use 

in recreational infrastructure, tourist 

information and small scale tourim 

infrastructure 

  10,000,000     

 art 

42-

44 

  

  

 LEADER 

  

  

19.2 
Support for implementation of 

operations under the LDS 
  9,000,000     

19.3 Support for cooperation   600,000     

19.4 
Support for running and animation 

cost 
  2,400,000     

      Total per Focus Area 10,000,000   26,500,000   500,000   

 

2.2.7. Δθηίκεζε ησλ ζεκαηηθψλ ππν – πξνγξακκάησλ 

Γελ ππνβάιινληαη ζεκαηηθά ππνπξνγξάκκαηα ζην Κππξηαθφ Π.Α.Α. 2014-20.  

 

2.2.8. Δθηίκεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  LEADER  (Σνπηθή Αλάπηπμε κε ηελ Πξσηνβνπιία 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ) 

Οη πφξνη πνπ δηαζέηεη ην Πξφγξακκα γηα ηελ  πξνζέγγηζε Leader αλέξρνληαη ζην 5% πνπ είλαη θαη ην 

θαηψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. Αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη 

πξναηξεηηθέο γηα ηα άιια Σακεία  αιιά θαη φπσο απνηππψλεηαη ζην Δ δελ πξνβιέπεηαη  λα πεξηιεθζνχλ 

ζηα επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ ΔΚΣ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (κε βάζε ηελ 

πθηζηάκελε πιεξνθφξεζε ν΄πφηε δελ ηίζεηαη θαη ζέκα νξηζκνχ επηθεθαιήο Σακείνπ ή ε   πηνζέηεζε 

κεραληζκψλ εληαίαο παξαθνινχζεζεο νχηε θαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθξηηήο δνκήο  γηα ηελ 

αμηνιφγεζε - επηινγή ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ Leader. 

Ζ πξνζέγγηζε Leader θαη νη ζρεδηαδφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο αληαπνθξίλνληαη επαξθψο 

ζηηο ρσξηθέο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ swot  αλάιπζε αιιά θαη κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην Δ 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο  πξνζέγγηζεο Leader  πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε εθηφο ηεο γεσξγίαο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, ε ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε θάιπςε ησλ  ειιείςεσλ ζε ππνδνκέο.  

Ζ  ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ, είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο 

δηαπηζησκέλεο αλάγθεο αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Δ πνπ αλαγλσξίδεη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα  
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πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαηά ζπλέπεηα ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί
9
 γηα 

ηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ είλαη  ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

αθήο είλαη  θαη ε πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ πνπ επσκίδνληαη νη Οκάδεο Σνπηθήο  Γξάζεο,  ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη απνδεηθλχεη φηη ηα δηδάγκαηα ηε ηξέρνπζαο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ έρνπλ ειήθζεζαλ ππφςε. ε φηη αθνξα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ηνπηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ν χκβνπινο αμηνιφγεζεο επηζεκαίλεη κηα αλαληηζηνηρία αθνχ ε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε  γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο ηξαηεγηθήο.  

Κξίζηκν ζεκείν απνηειεί ε ζπζρέηηζε δηαηηζέκελνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Οκάδσλ 

Σνπηθήο Γξάζεο ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεσξεί φηη ε επηινγή ηεζζάξσλ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο ελέρεη  

αλαληηζηνηρία κε ηνλ δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ αλαγλσξίδνληαο βέβαηα  ηελ δπζθνιία ππέξβαζεο ηεο  

πθηζηάκελεο δηνηθεηηθήο  δηαίξεζεο ηεο Κχπξνπ. Ο ρακειφο ζρεηηθά πξνυπνινγηζκφο ππνρξεψλεη ζε πνιχ 

θαιή επηινγή ησλ πεξηνρψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο  έθηαζεο θαη επηιέμηκνπ  πιεζπζκνχ ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ησλ παξεκβάζεσλ .  Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε αλάγθε λα δνζεί έκθαζε ζε 

δξάζεηο πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη αληίθηππνπ  κέζσ ησλ Γξάζεσλ πλεξγαζίαο.  

Γελ είλαη ζαθήο ε πξνζέγγηζε γηα ηελ δεκηνπξγία «δηαθξηηνχ»  ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη θαη λα θαηαγξάςεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο πξνζέγγηζεο Leader, ηφζν ζην επίπεδν ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά. Πξνθεηκέλνπ απηφ λα είλαη εθηθηφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ησλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο έρεη επηζεκαλζεί ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηνπ Πιάλνπ 

Αμηνιφγεζεο (Evaluation Plan) ελψ ππάξρνπλ έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο  ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ  Γηθηχνπ  Κξίζηκε θαη νπζηαζηηθή 

ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΑΓ ζε απηφ ην ζέκα αιιά ηνλίδεηαη θαη πάιη ε αλαγθαηφηεηα επαξθνχο 

ζηειέρσζεο θαη ε αμηνπνίεζε επαξθνχο εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα λα αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δξάζεο.    

 

2.2.9. Δθηίκεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΑΓ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία έρεη αλαδείμεη ε 

αλάιπζε SWOT θαη παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ σο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζην πξφγξακκα. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΑΓ ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα εμππεξεηήζεη δξάζεηο δηθηχσζεο (Μέηξν 16 – ζπλεξγαζία) θαη λα αληηκεησπίζεη ηα 

εμήο ζέκαηα ηα νπνία αλέδεημε ε αλάιπζε SWOT: 

 Έιιεηςε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ζηειερψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγήο  θαη ησλ αγνξψλ 

                                                
9
 α) θνηλφηεηεο κε πιεζπζκηαθή απνςίισζε 

β) θνηλφηεηεο κε πςειφ δείθηε γήξαλζεο 

γ) θνηλφηεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (χπαξμε αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 
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 Ζ ζχζηαζε θαηλνηφκσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο απνηειεί κηα φρη θαη πνιχ ζπλήζε πξαθηηθή ζηελ 

Κππξηαθή γεσξγία θαη άξα ην ξίζθν απνηπρίαο ελδέρεηαη λα είλαη ςειφ 

 Αλεπάξθεηα θαλαιηψλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηα ηνπηθά δεδνκέλα 

 Ζ απνπζία «θνπιηνχξαο» δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο γεσξγνχο 

 Αλαλέσζε ηνπ γεσξγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, λα δηνρεηεχζεη 

λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο,  

 

Σα πην πάλσ ζέκαηα εζηηάδνληαη ζηελ 1
ε
 πξνηεξαηφηεηα θαη άξα θαζνξίδνπλ σο ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ΔΑΓ 

ηελ δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία γχξσ απφ ζέκαηα έξεπλαο – θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ζε ζέκαηα κεηαθνξάο 

γλψζεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ην ΔΑΓ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ 

θελφ πνπ εληνπίζηεθε πην πάλσ θαη απνηειεί ηελ βάζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ αμηνινγεηή γηα δεκηνπξγία ελφο 

ζπληνληζηηθνχ θνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ψζηε λα απνθεχγνληαη 

επηθαιχςεηο εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ. 

Έλα άιιν θξίζηκν δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΔΑΓ είλαη ε ζηήξημε θαη 

ελίζρπζε ησλ δνκψλ δηαθνξνπνίεζεο ζηελ χπαηζξν. εκεηψλεηαη πσο ε δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ έρεη 

δηαρξνληθά εζηηαζηεί ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εθπαίδεπζεο επηθεληξψλεηαη ζηα ζέκαηα ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. Δληνπίδεηαη ζεζκηθή αδπλακία 

ζηήξημεο ησλ δνκψλ δηαθνξνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο εκςχρσζεο, επηκφξθσζεο θαη δηθηχσζεο γηα 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα πην θάησ ζεκεία έρνπλ αλαδεηρζεί 

απφ ηελ αλάιπζε SWOT θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 6: 

 Αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο ηάζεο γηα αγξνηνπξηζκφ σο θαλάιη πξνψζεζεο πνηνηηθψλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ 

 Δληνπίδεηαη αδπλακία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη αλάδεημε ησλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ γηα 

ηελ παξνρή νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 Σν πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ππαίζξνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο 

δηακφξθσζεο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

 Ζ έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ηα επφκελα ρξφληα πεξηνρέο ηεο 

ππαίζξνπ ζε πιήξε εγθαηάιεηςε ζηεξψληαο ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ζπλερή θξνληίδα θαη αλάπηπμε 

Σν ΔΑΓ κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξγαιείν ζηήξημεο θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε, 

θαιχπηνληαο έηζη ηελ ζεζκηθή αδπλακία ηνπ Τπνπξγείνπ λα θαιχςεη επαξθψο απηφ ηνλ ηνκέα.  

ε επίπεδν ζηνρνζέηεζεο θαη ελ ζπλερεία αμηνιφγεζεο ηνπ, θξίλεηαη σο αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ ΔΑΓ ηφζν ζε εηήζηα βάζε φζν θαη ζε επίπεδν πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ. Οη δείθηεο ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ζε δείθηεο εθξνψλ θαη επηπηψζεσλ ζηε βάζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΑΓ έηζη πνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαθψο ην πιαίζην αμηνιφγεζεο 

ηνπ. Σν πξφηππν ζρέδην δξάζεο θαη νη ελδεηθηηθνί δείθηεο πνπ ππνβιήζεθαλ σο εηζήγεζε ζηα πιαίζηα 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΑΓ ην 2012, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ 

πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ θαηά ηελ πεξίνδν 2014-20.  

Γεδνκέλεο ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΑΓ ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηα θξίζηκα ζεκεία ηεο 

SWOT θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, πξνηείλεηαη φπσο ε ζχζηαζε ησλ ζεκαηηθψλ Οκάδσλ βαζηζηεί ζηηο 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα επηιέμεη λα δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ (πρ δηαθνξνπνίεζε/ 
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ηνπξηζκφο, δηθηχσζε γηα Δ-Σ-Κ θιπ) αληί ζηνλ γεληθφηεξν δηαρσξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ σο αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεκεηψλεη ηηο ζεκαληηθέο πξφζζεηεο επζχλεο πνπ αλαηίζεηαη ζην ΔΑΓ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ΔΚ θαζψο θαη γηα ηελ εηνηκαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο αιιά ηνλίδεη ηελ 

ζεκαληηθή αδπλακία ηεο αλεπαξθνχο ζηειέρσζεο ε νπνία εληνπίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο ηνπ 

ΔΑΓ θαη εθηηκά πσο δχζθνια ζα κπνξέζεη ην ΔΑΓ κε ηελ ζηειέρσζε ηνπ απφ 2 άηνκα λα αληεπεμέιζεη ζην 

ξφιν θαη ζηηο επζχλεο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ.    

ρεηηθφ κε ην ζέκα ζηειέρσζεο είλαη θαη ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ 

θαηαλέκνληαη ζην ΔΑΓ. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά πσο ε αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο 

δχλαηαη λα δηελεξγεζεί εθφζνλ αλαιπζεί πεξαηηέξσ ν πξνηεηλφκελνο πξνππνινγηζκφο, ζε δαπάλεο 

ζηειέρσζεο θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Ζ γεληθή αλαθνξά ζην πνζφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ ζε 

2.280.000€ θαη ε αζάθεηα κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε πξφζεζε επαξθνχο ζηειέρσζεο, δελ επηηξέπνπλ 

ζηνλ χκβνπιν Αμηνιφγεζεο ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ 

ΔΑΓ. 

 

2.2.10. Δθηίκεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο Βνήζεηαο 

 

2.2.11. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Θέκα: Αμηνπνίεζε έξγσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ:  

Πεξηγξαθή: ηα  πιαίζηα ηεο SWOT έρεη θαηαγξαθεί σο επθαηξία ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζπζηήλεηαη φπσο ζην Μέηξν 16.2 δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επίπεδν κνξηνδφηεζεο γηα απαζρφιεζε 

αλέξγσλ επηζηεκφλσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ.   

 

Θέκα: Οξηζκφο εηδηθψλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

Πεξηγξαθή: πζηήλεηαη ν νξηζκφο εηδηθψλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απηάξθεηά ηνπο ζε δσηξνθέο κέζσ ηδηνπαξαγσγήο, ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί 

ζνβαξή αδπλακία ηεο Κππξηαθήο θηελνηξνθίαο. Καη‟ απηφ ην ηξφπν ζα πξνσζεζεί ε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαηξνθήο ησλ δψσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο. 

Θέκα:  Απνπζία αηηηνιφγεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 3.2 „Σηήξημε δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε‟ 

Πεξηγξαθή: Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ, ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ δελ αλαδεηθλχνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα θαη σο εθ ηνχηνπ απνπζηάδνπλ πιήξσο απφ ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ. Ο αμηνινγεηήο εθηηκά πσο ε πεξηνρή εζηίαζεο 3.2 έρεη παξακείλεη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο θαιχπηνληαη πιήξσο απφ 

ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα, θάηη φκσο ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο κε ζαθή αηηηνιφγεζε. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δχλαηαη λα παξακείλεη 

ζηνλ ΟΓΑ εθφζνλ δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθέο κεηψζεηο 

ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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Θέκα: Δπίηεπμε ζπλεξγεηώλ κεηαμύ κέηξσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο εληόο 

ησλ πεξηνρώλ NATURA 2000  

Πεξηγξαθή: Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ  NATURA 2000, εμππεξεηείηαη κφλν απφ ην κέηξν 13: Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ 

Natura 2000. Γελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζε άιια κέηξα  θαη θπξίσο ζηα  10: Αγξνπεξηβαιινληηθά θαη 11: 

Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ κέηξσλ. Ο 

αμηνινγεηήο πξνηείλεη σο πξψην βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ 

θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζηα δχν απηά κέηξα γηα παξαγσγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ 

πεξηνρψλ NATURA 2000. 

 

Θέκα: Δπίηεπμε ζπλεξγεηψλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο πεξηνρέο HNV 

Πεξηγξαθή: Δλψ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ HNV,  φπσο αλαθέξεηαη ζηε SWOT αιιά θαη ζηελ αλάγθε 

4.2.16, δείρλεη φηη ππάξρεη αληαπφθξηζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ, δελ θαίλεηαη λα αθνινπζείηαη απφ ην 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη, σο 

πξψην βήκα,  λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζηα κέηξα 10: 

Αγξνπεξηβαιινληηθά θαη 11: Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο High Nature Value αιιά θαη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο 

θαη θνηλφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000. 

 

Θέκα: Δλζσκάησζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Πεξηγξαθή: Αλ θαη ζηελ αλάιπζε SWOT   αλαθέξεηαη  σο έλα δπλαηφ ζεκείν ην φηη κέζα ζηα εγθεθξηκέλα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ξπζκίδεηαη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο θηελνηξνθίαο, ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο. Πξνηείλεηαη νη παξεκβάζεηο (Μέηξν 13) 

ζηηο πεξηνρέο NATURA αιιά θαη ζηηο φκνξεο απηψλ πεξηνρέο (Μέηξν 10. Βιέπε θαη ζχζηαζε 2) λα 

ζηεξίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 

Θέκα: Πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ 

Πεξηγξαθή: πληζηάηαη ε πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε κε κειέηεο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία  ζην πψο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (ζπλεπψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο) πνπ ζέηνπλ  νη 

νδεγίεο 91/676 αιιά θαη θπξίσο 2000/60, ηα θαζεζηψηα ηνπ κέηξνπ 10  ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 10.1. Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ, 10.2. Δθαξκνγή 

ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο θαη 10.3. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 

ινγηθή ηεο παξέκβαζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο  ησλ πδάησλ κέζσ ηεο 

απνθπγήο ηεο δηδαληνθηνλίαο, φπσο θαίλεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο,  ζηεξίδεηαη ζε ηδηαίηεξα εχζξαπζηε 

επηρεηξεκαηνινγία. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνηεινχλ ζπλέρεηα ήδε εθαξκνδφκελσλ  

είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθαξκνζζέλησλ κέηξσλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

Θέκα: πκβνιή ηνπ Μέηξνπ 16 ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5  

Πεξηγξαθή : ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ εζηίαζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ 4 θαη 5 αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ηνπ 

κέηξνπ 16, ρσξίο φκσο λα ελεξγνπνηνχληαη ηα ππνκέηξα 16.5 θαη 16.6 πνπ έρνπλ ζα ζηφρν ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ παξαγσγψλ, εξεπλεηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ 

δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή θαη κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο  αιιαγήο, ηελ πξνζηαζία 
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ηνπ Πεξηβάιινληνο . Δίηε ζην θεθάιαην 5.2 θαη ζην θεθάιαην 8 ζηηο ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα 

απαιεηθζεί ην κέηξν 16 είηε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ 16 λα πξνζηεζεί ην ππνκέηξν 16.5  

 

Θέκα: Γεληθή ζχζηαζε επί ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6    

Πεξηγξαθή : ηελ αλαθνξά ησλ κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 

πνπ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πεξηιακβάλεηε θαη ην κέηξν 4 

πνπ αθνξά επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο ε νπνία είλαη αλαγθαία αθνχ θαιχπηεη πιεζψξα αδπλακηψλ θαη έρεη 

πξνζδηνξηζζεί θαη ζπγθεθξηκέλε αλάγθε απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε (ζπλνιηθά  ή ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ απηά)   

ησλ ππνκέηξσλ 6.2, 6.3 θαη 6.4  αλεμάξηεηα ηνπ εάλ εθαξκφδνληαη νξηδφληηα ε κέζσ πξνζέγγηζεο Leader  

Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ 6 πεξηιακβάλεηαη κφλν ην  ππνκέηξν 6.1 Αληίζηνηρε 

παξαηήξεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6β φπνπ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο LEADER αλαθέξεηαη  «Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαινχληαη λα  

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πξνο κε γεσξγηθά ζέκαηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα δψζεη «ρψξν» ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζε αλάπηπμε 

κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαζψο θαη έξγα ή ππεξεζίαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ/ αγξνηνπξηζκφ». Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ΟΣΓ πεξηιακβάλνληαη   έρνληαο θεληξηθφ ξφιν νη  «Γξάζεηο ελίζρπζεο 

επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Άξζξν 19) γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη  ε αθφινπζε 

ηεθκεξίσζε. Μέζα ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ην γεσξγηθφ λνηθνθπξηφ ην 

νπνίν δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

χπαηζξν, θαιείηαη λα πινπνηήζεη δξάζεηο φπσο παξαδνζηαθά εζηηαηφξηα ή θαθελεία, κηθξέο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο (κέρξη 16 θιίλεο), επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

γεσξγηθά πξντφληα θαη άιιεο εκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ 

παξάδνζε, θ.α. Όιεο νη δξάζεηο ζα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή θαη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θππξηαθήο ππαίζξνπ θαη ζα ππάξρνπλ σο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπγθξάηεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
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2.3. ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.3.1. Δθηίκεζε ησλ εηδηθψλ γηα ην πξφγξακκα δεηθηψλ 

2.3.2. Δθηίκεζε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ 

1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: «Πξνώζεζε ηεο κεηαθνξάο γλώζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε 

δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Μέηξν 1: «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο» 

Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ησλ 2000 γεσξγψλ πνπ ζα ηχρνπλ εθπαίδεπζεο αληηζηνηρεί ζην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αξρεγψλ εθκεηαιιέπζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε 23 θαη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αγξνηψλ κε 

πιήξε ή βαζηθή εθπαίδεπζε ζην 10.7%, πνζννζηφ πνπ ζα ζπλερίζεη λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ 

φξνπ ζε επίπεδν Δ.Δ. (2010: 29,4%). Σν ζέκα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν θαη κε ηελ ζηνρνζέηεζε ηνπ Μέηξνπ 

ε νπνία νξίδεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγξνηψλ κε βαζηθή ε πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε 

απφ ην 5,7% ζην 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνζνζηφ ηαπηηζκέλν κε 

ηνλ πξναλαθεξφκελν ζηφρν. Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε βάζεο 24, „Δπίπεδν 

θαηάξηηζεο γεσξγψλ‟  ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην πνζνζηφ ησλ αγξνηψλ κε βαζηθή ε 

πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε αλέξρεηαη ζην 5,7% ηνπ ζπλφινπ ιακβάλνπλ ππφςε ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηε Κχπξν αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή θαηά πφζν νη αξρεγνί ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη θαηά 

θχξην επάγγεικα γεσξγνί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 38,860 εθκεηαιιεχζεσλ, 

κφλν 18,629 δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά (Απνγξαθή Γεσξγίαο 2012) θαη απφ απηνχο εθηηκάηαη 

(ζηνηρεία Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ) πσο κφλν 3,300 θπζηθά πξφζσπα θαη άιια 465 λνκηθά 

πξφζσπα δηαρεηξίδνληαη εθκεηαιιεχζεηο ζε επαγγεικαηηθή βάζε.  

Αλ θαη ινηπφλ ζηνρνζεηείηαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε ζε 10%, ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 1 (άξζξν 14), ην 

πξνηεηλφκελν κέηξν ζηνρεχεη πξσηίζησο θαη ζρεδφλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα (κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο 

παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγψλ. Γεδνκέλσλ 

ησλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζην Μέηξν, ε ζηφρεπζε ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξνηψλ είλαη ινγηθή θαη 

ζεκηηή αιιά ζεκεηψλεηαη ε κε ηαχηηζε ηνπ δείθηε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή.  Ωο εθ ηνχηνπ, πξνο ηελ 

νξζφηεξε απνηχπσζε ηνπ δείθηε θαηάξηηζεο γεσξγψλ θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε επηπξφζζεηνπ δείθηε 

„θαηάξηηζεο θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγψλ‟. Σφζν ην πξνηεηλφκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δεκηνπξγία 

κεηξψνπ αγξνηψλ φζν θαη ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο   πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

είλαη ζεκαληηθά εθφδηα ζηελ δεκηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δείθηε. 

Μέηξν 16.2 «Πξνψζεζε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, Γηεξεχλεζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ/ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ  θαη δεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο»   

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εηδηθήο αμηνιφγεζεο αθνχ ην Μέηξν ζα εθαξκνζηεί γηα 

πξψηε θνξά ζηε Κχπξν. Δθηηκάηαη σο κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή πξννπηηθή ε ζηφρεπζε ζηε ζχζηαζε 15 ΔΚ ελψ 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επίηεπμε ησλ πην θάησ δεηθηψλ ζα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ θαηνρχξσζε 

πξνηφλησλ πνηφηεηαο (κέρξη ζήκεξα κφλν 2 θαηνρπξψζεθαλ) θαη ζηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ εζεινληηθψλ 

ζεκάησλ (θαλέλα ζήκεξα). Αλ ζεκεησζεί φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα ζεζκνζεηεκέλν δίθηπν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παξαγσγψλ, ελψ νη δείθηεο αξηζκνχλ ζηελ δεκηνπξγία 29 δηθηχσλ, δχλαηαη λα εμαρζεί 

ζεηηθφ ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο. 
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 Δληζρπφκελα δίθηπα ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πξντφλησλ πνηφηεηαο: 10 

 Δληζρπφκελα δίθηπα ζε ζέκαηα λέσλ εζεινληηθψλ ζεκάησλ: 4 

 

2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο όισλ ησλ ηύπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Μέηξν 4.1. Δλίζρπζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο Μ4.1: P2.A. Μεηαβνιή ηoπ δείθηε «Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο (Agricultural 

Output)/ Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο (AWU). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο βάζεο ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθε ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ηνπ RICA 

γηα ηελ Κχπξν (ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/) θαη εηδηθφηεξα νη 

κέζνη φξνη ηεο πην πξφζθαηεο δηαζέζηκεο πεξηφδνπ (2009-11). Σν δείγκα δελ αληηπξνζσπεχεη ηηο πνιχ 

κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο, κε Σππηθή Αμίαο Παξαγσγήο (Standard Output-S.O.) θάησ ησλ 2.000 επξψ, αιιά 

εθηηκάηαη φηη εθκεηαιιεχζεηο κε ηφζν κηθξφ νηθνλνκηθφ κέγεζνο δελ δηαζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

απφθηεζε βησζηκφηεηαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληαμε ζην κέηξν. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, γηα ηηο 10.077 εθκεηαιιεχζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην δίθηπν RICA γηα ηελ Κχπξν, ν 

ζηαζκηζκέλνο κ.ν., ηνπ δείθηε Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο/ Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο (Total Output/AWU) 

αλέξρεηαη ζε 15.728 επξψ (ηηκή βάζεο). Ζ κεηαβνιέο ηφζν ηνπ δείθηε φζν θαη ηεο αμίαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ  

(Total assets), ιφγσ κεηαβνιήο θαηεγνξίαο νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο (βιέπε 1
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα, 5 θαηεγνξίεο 

SO) επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ειαζηηθφηεηαο ηνπ δείθηε  “Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο/ Δηήζηα 

Μνλάδα Δξγαζίαο”, σο πξνο ηελ αμία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζε 1,932.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ 2
ν
 πίλαθα πνπ αθνινπζεί, γηα 1.100 εθκεηαιιεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα εληαρζνχλ 

ζην κέηξν πξαγκαηνπνηψληαο  επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 60.985.000 επξψ, ε πθηζηάκελε αμία 

Δλεξγεηηθνχ  (πξηλ ηηο λέεο επελδχζεηο) εθηηκάηαη ζε 229.483.778 επξψ (208.622 επξψ θαηά 

κ.ν/εθκεηάιιεπζε Υ 1.100 εθκεηαιιεχζεηο). Άξα ε αλακελφκελε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ιφγσ ησλ 

λέσλ επελδχζεσλ, ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην κέηξν αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε 21%. Καηά 

ζπλέπεηα ε κεηαβνιή ηεο Αθαζάξηζηεο Αμίαο Παξαγσγήο/ Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο  (Change in Agricultural 

output on supported farms/AWU) εθηηκάηαη ζε 41% (21% X 1,932), δειαδή ε ηηκή ηνπ δείθηε θαηά κ.ν. ζα 

δηακνξθσζεί ζε 22.110 επξψ (απφ 15.728 πνπ είλαη ε ηηκή βάζεο). 

  

Αξηζκ. εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο 1.100 

Νέεο επελδχζεηο (€) 56.000.000 

Τθηζηάκελε αμία Δλεξγεηηθνχ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

λέεο επελδχζεηο (€) 229.483.778 

% Μεηαβνιή ελεξγεηηθνχ (ιέγσ λέσλ επελδχζεσλ) 20% 

% Μεηαβνιή Total output /AWU ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο 38% 

Αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ Total output /AWU ζηηο εθκεηαιιεχζεηο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο (ηηκή βάζεο 15.728) 21.690 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
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Average 2009/11 

Κατηγορίες Οικονομικοφ 

Μεγέθους (SO) 

 

Farms 

represented 

(SYS02) 

Total output 

(SE131) AWU/farm 

Total 

output 

/AWU 

Total assets 

(SE436) 

Dif. Total 

output 

/AWU 

% dif. Total 

output/AWU 

Dif. 

Total 

assets  

% dif. 

Total 

assets 

elasticity ((% dif. 

Total 

output/AWU ) /( 

% dif. Total 

assets)) 

(1) 2 000 - < 8 000 EUR 4.000 7.259 1,0 7.783 132.589           

(2) 8 000 - < 25 000 EUR 3.450 16.292 1,3 12.825 160710 5.042 65% 28.121 21% 3,055 

(3) 25 000 - < 50 000 EUR 1.083 34.178 1,4 21.725 262.363 8.900 69% 101.653 63% 1,097 

(4) 50 000 - < 100 000 EUR 890 70.866 3,2 24.071 371.402 2.345 11% 109.039 42% 0,260 

(5) 100 000 - < 500 000 

EUR 653 182.949 2,9 58.393 616.270 34.322 143% 244.869 66% 2,163 

TOTAL (weighted) 10.077 30.255 1,5 15.728 208.622 8.910 68% 84.815 43% 1,932 

Πηγή: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm     
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Μέηξν 4.2. «Δπελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθώλ θαη 

δαζηθώλ πξντόλησλ» 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο Μ4.2.: Μεηαβνιή ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Παξαγσγήο/ 

Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο 

Ωο δείθηεο εθθίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αληίζηνηρνο δείθηεο  ησλ Common context 

indicators, πνπ αλέξρεηαη ζε 29.404 επξψ. Με βάζε ηελ «Έξεπλα αμηνιόγεζεο ησλ 

επηπηώζεσλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Σρέδην 

αλαθνξάο: Μέηξν 1.2., Σρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-06 (Πξνθεξύμεηο Α’ θαη Β’)» πνπ 

εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007 -13, ηεο Κχπξνπ, πξνβιέπεηαη αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο Παξαγσγήο/ Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο θαηά 166%, ιφγσ ηεο έληαμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην κέηξν. 

 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρνξεγία 

Πεξίνδνο 2004-2009 

ΑΠΑ/ απαζρνινχκελν 2004 18.064 

ΑΠΑ/ απαζρνινχκελν 2009 30.047 

% Μεηαβνιή 166% 

 

Με δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθή δήηεζεο, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πξνηείλεηαη ν ζπληειεζηήο απηφο εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε λα κεησζεί ζε 

130% (ΑΠΑ/ απαζρνινχκελν κεηά ηελ επέλδπζε: 38.225 επξψ). 

 

Μέηξν 6.1. Δλίζρπζεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο Μ 6/1: P2.Β. % δηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ/ζπλνιν γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 

 

Δθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα  

Μ 4.1:  

 Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληζρχνληαη γηα εθζπγρξνληζκφ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ .1100 / ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

 Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληζρχνληαη γηα επελδχζεηο: 1100 (2,83% ηνπ ζπλφινπ) 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ LU: 1100 (0,55% ηνπ ζπλφινπ) 

 πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ: €56.000.000 

Μ 4.2:  

 Γηθαηνχρνη πνπ ζα εληζρπζνχλ ζηε κεηαπνίεζε: 200 (24% επί ζπλφινπ 827 

επηρεηξήζεσλ) 

 πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ: €30.000.000 

Μ 6.1:  

 Αξηζκφο λέσλ γεσξγψλ πνπ ζα εληζρπζνχλ: 500 (1.29% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ) 

 πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ: €20.000.000 
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Πξνηεξαηφηεηα 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

3.1 «Δλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» θαη 3.2 «Δλίζρπζε γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο 

παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά» 

Ο δείθηεο ζηφρνο νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε 100, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ελδεηθηηθά ζην, 

 0.02% ηνπ ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

 0.05% ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εκπνξεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο  

 14% ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ 

Γεδνκέλνπ φηη ηα  δχν ππνκέηξα ζηνρεχνπλ ζηελ ζηήξημε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ησλ 

γεσξγψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπζηήκαηα ΠΟΠ/ΠΓΔ θαη ησλ ππφ ζχζηαζε εζεινληηθψλ 

ζεκάησλ πνηφηεηαο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ν ζηφρνο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο. 

Παξάιιεια, ην ππνκέηξν 3.2 ζηεξίδεη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο Οκάδσλ Παξαγσγψλ ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρεη κεγάινο αξηζκφο γεσξγψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εκπεηξία. Ο 

ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ηα εμήο, 

(α) ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ δείθηε ζηελ βάζε ησλ ζπκκεηνρψλ ζηα αληίζηνηρα κέηξα ηεο 

παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

(β) επεηδή ην Μέηξν 3.1 αλαθέξεηαη ζε λέεο ζπκκεηνρέο αιιά θαζηζηά θαη σο επηιέμηκα λέα 

ηεκάρηα πθηζηάκελσλ βηνθαιιηεξγεηψλ, πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο επηπξφζζεηνπ δείθηε ζηε 

βάζε ησλ «λέσλ εθηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» 

 

Μέηξν 9: «χζηαζε Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ» 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγζεο εθηηκά ζεηηθά ηνλ δείθηε ησλ 10 Οκάδσλ/Οξγαλψζεσλ 

Παξαγσγψλ πνπ ζα εληζρπζνχλ, ζηε βάζε ηεο κέρξη ζήκεξα εκπεηξίαο αιιά εθηηκά πσο  ν 

αξηζκφο ησλ 100 εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Οκάδεο Παξαγσγψλ είλαη ηδηαίηεξα 

κηθξφο αθνχ αληηζηνηρεί ζε 10 εθκεηαιιεχζεηο αλά Οκάδα/ Οξγάλσζε, αξηζκφο πνπ είλαη 

ζαθψο ρακειφηεξνπο θαη ηνπ ειάρηζηνπ επηιέμηκνπ ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο γηα ζχζηαζε 

Οκάδαο Παξαγσγψλ. Πξνηείλεηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ δείθηε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε Οκάδεο Παξαγσγψλ ζηε βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εθκεηαιιέπζεσλ ζηηο 

πθηζηάκελεο εληαγκέλεο Οκάδεο/ Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ. 

 

Μέηξν 16.4 «Βξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο Αγνξέο» 

Δπεηδή δελ ππάξρεη θάπνην κέηξν ζχγθξηζεο επί ηνπ νπνίνπ λα κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ νη 

δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Μέηξν, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο παξαζέηεη ηνπο δείθηεο κε 

ζεηηθφ ζρφιην αλαθέξνληαο επηπξνζζέησο φηη θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο 

ηνπ Μέηξνπ, ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζε εηήζηα βάζε ηεο αμίαο θαη ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ 

πνπ δηαηίζεηαη κέζσ βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. 

 Λατθέο θαη Βξαρείεο Αιπζίδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, 15 

 Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε βξαρείεο αιπζίδεο αλεθνδηαζκνχ, 300 
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Μέηξν 14: «Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλερνχο παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνχ ζηελ 

Αηγνπξνβαηνηξνθία» 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζρφιην ην νπνίν αθνξά ζηνλ πνιχ ςειφ  

πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζρεηηθφ Μέηξν 14 θαη ζπζηήλεη φπσο νη ζρεηηθνί δείθηεο 

θαιχπηνπλ πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηγνπξνβάησλ ηα νπνία ηπγράλνπλ ησλ ζπλζεθψλ θαιήο δηαβίσζεο. εκεηψλεηαη επηπιένλ 

φηη ν δείθηεο ησλ 200 εθκεηαιιεχζεσλ ζην Μέηξν 14 ρξήδεη δηφξζσζεο αθνχ ζχκθσλα κε ην 

Μέηξν, ν πξνυπνινγηζκφο ζην 80% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ήηνη 362 

εθκεηαιιεχζεηο.  

 

«Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηώληαη από ηε 

γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία» (4ε Πξνηεξαηόηεηα): 

Όζνλ αθνξά ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα θξίλεηαη  φηη ε θαηαλνκή ησλ 58 εθ € ζα 

κπνξέζεη λα επηηχρεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δείθηε ζηφρνπ, γχξσ ζην 27% ηεο ΥΓΓ ηεο Κχπξνπ 

λα είλαη ππφ θάπνηα κνξθή αγξνπεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Καη απηφ γηαηί ε κέζε εηήζηα 

εθηαξηαθή απνδεκίσζε (γηα εμαεηνχο δηάξθεηαο κέηξα) ζα μεπεξλά ηα 300 €, πνζφ 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ. 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία πξνβιέπεηαη επίζεο λα θαιχςεη ζρεηηθά επρεξψο ην δείθηε ζηφρν απηφ 

ηεο έληαμεο ιίγν πάλσ απφ ην 2,5% ηεο ΥΓΓ ηεο ρψξαο ζηε βηνινγηθή γεσξγία. 

εκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε βηνινγηθή παξαγσγή γίλεηαη κε 

ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο πνπ δηαθέξνπλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ απφ ηα ζηνηρεηά ηνπ 

δείθηε βάζεο 19, σο αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ αξρείν θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε δηπιάζηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δείθηε 19. Καζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ηα δεδνκέλα 

αλάκεζα ζηε βάζε ηεο επίζεκεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο.  πζηήλεηαη φπσο γίλεη δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ δείθηε 19 αλάκεζα ζηηο δχν βάζεηο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ δείθηε ζηε βάζε ησλ νξζψλ δεδνκέλσλ.   

Οη δείθηεο εθξνψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνηεξαηφηεηα είλαη νη παξαθάησ: 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 

participants in trainings 

1.200,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Total public 

for training/skills 

150.000,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Total public expenditure € (trainings, farm 

exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 

150.000,00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate 

(10.1) 

31.860,00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources 

conservation (10.2) 

3.360.000,00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€)  58.000.000,00 

M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming 

(11.1) 

500,00 

M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming 6.000,00 
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(11.2) 

M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 14.000.000,00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework 

Directive payments (art 30) 

Area (ha) - NATURA 2000 AG land (12.1) 1.860,00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework 

Directive payments (art 30) 

Area (ha) - WFD (12.3) 0,00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework 

Directive payments (art 30) 

Total public expenditure (€) 2.900.000,00 

M13 - Payments to areas facing natural or 

other specific constraints (art 31) 

Area (ha) - mountain areas (13.1) 9.500,00 

M13 - Payments to areas facing natural or 

other specific constraints (art 31) 

Area (ha) - other areas with significant NC 

(13.2) 

75.000,00 

M13 - Payments to areas facing natural or 

other specific constraints (art 31) 

Area (ha) - areas with specific constraints 

(13.3) 

6.720,00 

M13 - Payments to areas facing natural or 

other specific constraints (art 31) 

Total public expenditure (€) 38.000,00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 375.000,00 

 

Πίλαθαο Δθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο επηκέξνπο ελεξγεηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Γείθηεο 

απνηειέζκαηνο). 

Μέηξν Αξηζκόο αηηεηώλ Σηόρνο έθηαζεο 

(Ηα) 

Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ 

  

 Φπιινβφια  18% 

 Διηέο 20% 70% 

 Δζπεξηδνεηδή 30% 51% 

Δδαθνθάιπςε κε κπαλαλφδελδξα ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο 

98% 94% 

Δθαξκνγή ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο 

παηάηεο 

 22% 

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο   

 Παηάηεο  60% 

 Δζπεξηδνεηδή 60% 39% 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ θαίλεηαη φηη ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε κπαλάλεο (94%) ζα είλαη ππφ δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο πνπ 

ζα ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο . 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εζπεξηδνεηδή αθνχ γχξσ ζην 90% ηεο έθηαζεο πξνβιέπεηαη λα 

ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο επλντθήο γηα ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο είηε κέζσ ηεο 

κεραληθήο δηδαληνθηνλίαο (51%) είηε κέζσ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΟΓΠ (39%). 
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ηελ πεξίπησζε ησλ εθηάζεσλ κε παηάηεο 88% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο πξνβιέπεηαη 

λα ηεζεί ππφ θηινπεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο  (22%) είηε κέζσ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΟΓΠ (60%). 

Σα πνζνζηά ηεο έθηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ηεζνχλ ππφ αλάινγν θαζεζηψο είλαη κηθξφηεξα 

γηα ηελ ειηά (70%) θαη αθφκα κηθξφηεξν γηα ηα θπιινβφια. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ θαίλεηαη φηη ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε κπαλάλεο (94%) ζα είλαη ππφ δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο πνπ 

ζα ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο . 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εζπεξηδνεηδή αθνχ γχξσ ζην 90% ηεο έθηαζεο πξνβιέπεηαη λα 

ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο επλντθήο γηα ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο είηε κέζσ ηεο 

κεραληθήο δηδαληνθηνλίαο (51%) είηε κέζσ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΟΓΠ (39%). 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθηάζεσλ κε παηάηεο 88% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο πξνβιέπεηαη 

λα ηεζεί ππφ θηινπεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο  (22%) είηε κέζσ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΟΓΠ (60%). 

Σα πνζνζηά ηεο έθηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ηεζνχλ ππφ αλάινγν θαζεζηψο είλαη κηθξφηεξα 

γηα ηελ ειηά (70%) θαη αθφκα κηθξφηεξν γηα ηα θπιινβφια. 

 

Πέξαλ απηψλ ηεθκαίξεηαη φηη ζα θαιππηεηαη ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά θαη άιια 

κεηνλεθηήκαηα αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε πιαηζίνπ CI32  ε έθηαζε ησλ πεξηνρψλ κε 

πάζεο θχζεσο κεηνλεθηήκαηα πξνζεγγίδεη ηα 72.000 εθηάξηα, ελψ κε ην κέηξν πξνβιέπεηαη ε 

θάιπςε 84.000 εθηαξίσλ. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη αλ ζπλδπάζνπκε (α) ηηο πεξηνρέο ππφ αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα 

31.860 ha, (β) ηηο πεξηνρέο βηνινγηθήο γεσξγίαο 6.500 (γ) ηηο πεξηνρέο Natura 2000  ήηνη 1860 

ha θαη (δ) ηηο πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα (84.000 ha ) κε ηελ επηθχιαμε φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θάπνηεο εθηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα είλαη επηιέμηκεο γηα παξαπάλσ απφ έλα είδνο 

ελίζρπζεο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ δείθηεο ζηφρνη. 

Target indicator name Target value 

2023 

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting 

biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 

124000 

Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes 

(ha) (focus area 4A) 

124000 

 

Target indicator name Target value 

2023 

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water 

management (focus area 4B) 

124000 

Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus 

area 4B) 

124000 
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Target indicator name Target value 

2023 

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil 

management and/or prevent soil erosion (focus area 4C) 

124000 

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent 

soil erosion (ha) (focus area 4C) 

124000 

 

Οη δείθηεο ζηφρνη κπνξνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαθάησ δείθηε πιαηζίνπ λα καο δψζνπλ 

κηα εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Context Indicator name Base year 

value 

18 Agricultural Area - total UAA 118.400,00 

 

 

«Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κία 

νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» (5ε 

Πξνηεξαηόηεηα): 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 5α (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο ζηε γεσξγία) 

 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ γηα ηα κέηξα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5α 

είλαη 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 

participants in trainings 

200,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Total public 

for training/skills 

50.000,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Total public expenditure € (trainings, farm 

exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 

280.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Nr of operations supported for investment 

(4.1, 4.3) 

450,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Area (ha) concerned by investments for 

saving water (e.g. more efficient irrigation 

systems…) 

6.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total investment € (public + private) 10.000.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total public expenditure € 7.000.000,00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 225.000,00 

 

Οη δείθηεο ζηφρνη κπνξνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαθάησ δείθηε πιαηζίνπ λα καο δψζνπλ 

κηα εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Target indicator name Target value 

2023 
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T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus 

area 5A) 

21,21 

Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 6.000,00 

 

Context Indicator name Base year 

value 

20 Irrigated Land - total 28.290,00 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 5β (Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε 

κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ): Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ γηα ηα κέηξα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

πεξηνρή εζηίαζεο 5β είλαη 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 

participants in trainings 

200,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Total public 

for training/skills 

50.000,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Total public expenditure € (trainings, farm 

exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 

50.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Nr of operations supported for investment (in 

agricultural holdings, in processing and 

marketing of ag. products) (4.1, 4.2 and 4.3) 

100,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total investment € (public + private) 4.000.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total public expenditure € 2.000.000,00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 150.000,00 

 

Οη δε πξνηεηλφκελνο δείθηεο ζηφρνο  

 

Target indicator name Target value 

2023 

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 4.000.000,00 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 5γ (Γηεπθφιπλζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο ΑΠΔ) 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ γηα ηα κέηξα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5γ είλαη 

Measure name Indicator name Value 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Nr of operations supported for investment 

(4.1, 4.3) 

10,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total investment € (public + private) 10.000.000,00 

M04 - Investments in physical assets (art 

17) 

Total public expenditure € 4.700.000,00 

 

Ο δε πξνηεηλφκελνο δείθηεο ζηφρνο  

Target indicator name Target value 

2023 

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 10.000.000,00 
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Πεξηνρή Δζηίαζεο 5δ (Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε 

γεσξγία): Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο εθξνψλ γηα ηα κέηξα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 5δ είλαη: 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 

participants in trainings 

200,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Training/skills acquisition (1.1) - Total public 

for training/skills 

50.000,00 

M01 - Knowledge transfer and 

information actions (art 14) 

Total public expenditure € (trainings, farm 

exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 

50.000,00 

 

Ωο έρεη αλαθεξζεί ζηελ δηαηχπσζε ησλ αλαγθψλ, ε δάζσζε γεσξγηθήο θαη κε γεσξγηθήο γεο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ελίζρπζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα, παξέκβαζε ε 

νπνία εμππεξεηείηαη απφ ην Μέηξν 8.1 «Support for afforestation/creation of woodland 

establishment cost and maintenance». Ο πξνηεηλφκελνο δείθηεο βάζεο 29 νξίδεη ηελ 

ζπλνιηθή δαζψδε έθηαζε ηεο Κχπξνπ ζε 387.000 εθηάξηα  ελψ ν πξνηεηλφκελνο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε 38 εθηάξηα, δειαδή αχμεζε θαηά 0,01%.  Γελ ππάξρεη ακθηβνιία 

φηη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο παξέκβαζεο ηνπ κέηξνπ 8.1 ζα είλαη ειάρηζηε (ακειεηέα πξνο 

κέηξεζε) έλαληη ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα αιιά παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηελ 

παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην ελδηαθέξνλ ησλ δηθαηνχρσλ πεξηφξηζε ηελ έθηαζε πνπ 

δαζψζεθε ζε 28 εθηάξηα (έλαληη 60 εθηαξίσλ πνπ ήηαλ ν αξρηθφο ζηφρνο), σο εθ ηνχηνπ ν 

πξνηεηλφκελνο δείθηεο είλαη ζαθψο ςειφηεξνο.  

 

6ε Πξνηεξαηόηεηα: « Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηώρεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

Ο δείθηεο θάιπςεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 6 αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη 

δξάζεηο θαη νξίδεηαη ζε 100.000 γηα ηα Μέηξα ηα νπνία θαιχπηεη ην Leader ή 11,6% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ο δείθηεο είλαη ζαθψο πην κηθξφο έλαληη ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ επεηδή έρεη επηιεγεί ε ζηφρεπζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθή 

πζηέξεζε έλαληη άιισλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ.  

Οη δαπάλεο γηα βαζηθέο ππνδνκέο ζηελ χπαηζξν θαιχπηνπλ κηα επξχηεξε πεξηνρή θαη 

πιεζπζκηαθφ δείθηε λα απμάλεηαη ζε 400.000 ή 47% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ..  

Οη πιεζπζκηαθνί δείθηεο θξίλνληαη σο πνιχ γεληθνί γηα λα κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ θαη ζπζηήλεηαη φπσο εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 

πηνζέηεζεο ελφο πξφζζεηνπ δείθηε ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθνξνπνίεζε-/ ηνπξηζκφ – 

αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε κηα πεξηνρή σο απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο. 

 

2.3.3. Δθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ νξνζήκσλ γηα ην πιαίζην επίδνζεο 
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2.3.4. Δθηίκεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπ Πιάλνπ Αμηνιφγεζεο 

 

2.3.5. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Θέκα: Δπηθαηξνπνίεζε ή/θαη αλαζεψξεζε ηνπ δείθηε βάζεο 19, έθηαζε ζε βηνινγηθή 

γεσξγία   

Πεξηγξαθή: Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη εληνπίζεη θαη επηβεβαηψζεη ηελ  νπζηαζηηθή 

δηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ απηψλ πνπ θαηαγξάθεη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία (θαη θαη‟ επέθηαζε 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ δείθηε βάζεο) θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζην δείθηε 

19 πνπ αθνξά ηελ έθηαζε ππφ βηνινγηθή γεσξγία. πγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ 

θαηαγξάθνληα ζην δείθηε  νξίδνπλ ηελ έθηαζε ζε 2000 εθηάξηα ή 1,69% επί ηεο ΥΓΔ (έηνο 

αλαθνξάο 2010) ελψ ηα έγθπξα  δεδνκέλα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο γηα ην έηνο 2012 

αλεβάδνπλ ηελ έθηαζε ζε 4100 εθηάξηα ή 3.12% επί ηεο ΥΓΔ. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

Μέηξνπ αλαγξάθεηαη έθηαζε 3.964 εθηαξίσλ ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ην έηνο αλαθνξάο. 

εκεηψλεηαη πσο κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2012 ε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ζε βηνινγηθή γεσξγία, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεί ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξε ησλ 2100 εθηαξίσλ πνπ 

πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεγψλ θαη άξα ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ε ζσζηή 

βάζε δεδνκέλσλ θαη λα επηθαηξνπνηεζεί ν δείθηεο βάζεο αλαιφγσο.   

 

 

Θέκα: Τηνζέηεζε επηπξφζζεηνπ δείθηε εθξνψλ ν νπνίνο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

‘θαηάξηηζε θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγψλ’ θαη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ δείθηε βάζεο 24 

χκθσλα κε ηελ ζηνρνζέηεζε ηνπ Μέηξνπ 1, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγξνηψλ κε 

βαζηθή ή πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζα απμεζεί απφ 5,7% ζε 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δειαδή ζε 1700 εθπαηδεπνκέλνπο ζηε βάζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σνλίδεηαη φκσο φηη νη ηηκή ηνπ 

δείθηε βάζεο 24, „Δπίπεδν θαηάξηηζεο γεσξγψλ‟  ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. εκεηψλεηαη φη απφ ην ζχλνιν ησλ 38,860 εθκεηαιιεχζεσλ, κφλν 18,629 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά (Απνγξαθή Γεσξγίαο 2012) θαη κφλν 3,765 θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα δηαρεηξίδνληαη εθκεηαιιεχζεηο ζε επαγγεικαηηθή βάζε (ζηνηρεία Κιάδνπ 

Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ). Άξα, αλ θαη ζηνρνζεηείηαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε ζε 10%, απηή αθνξά 

ζε επαγγεικαηίεο γεσξγνχο θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καη‟ επέθηαζε, γηα 

θαιχηεξε απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεη επηπξφζζεηνο δείθηεο 

πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ παξνλνκαζηή ζην ζχλνιν ησλ θαηά θχξην επάγγεικα αγξνηψλ.  

 

Θέκα: Αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηγξαθή: Ζ ζηελφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ Μέηξσλ. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ζηφρσλ (φπσο απηνί εθθξάδνληαη απφ δείθηεο εθξνψλ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (5
ε
 Αλαζεψξεζε ηνπ 2012) είλαη απνθαιππηηθή. 

Μπνξεί λα παξαηεξείηαη κηα βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φκσο ε κείσζε (ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 

2007-2013) ησλ δεηθηψλ εθξνψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο είλαη εληππσζηαθή. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Αμηνινγεηήο απνθαίλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθφηαηε ζηφρεπζε ησλ δηθαηνχρσλ. πζηήλεηαη 

ζπλεπψο λα δνζεί έκθαζε ζην ελ ιφγσ δήηεκα. 

 

Θέκα: Δπαλεμέηαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ζην Μέηξν 3.2 κε αχμεζε ηνπ 

πξππνινγηζκνχ 

Πεξηγξαθή: Σν χςνο ηνπ πξνππνινγηζκνχ γηα δξάζεηο πξνψζεζεο πξνηφλησλ κε ζήκα 

πνηφηεηαο θξίλεηαη σο πνιχ ρακειφ (€400,000) θαη  επαξθεί γηα 4-8 ζρέδηα πξνψζεζεο, 

ιηγφηεξα απφ φζα έηπραλ ρξεκαηνδφηεζεο ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ηελ 

αλάιπζε SWOT ηνλίδεηαη ε αδπλακία δηείζδπζεο ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

πνηφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ε χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαθέισλ ΠΟΠ/ΠΓΔ πξνο εμέηαζε ε 

νπνία ζα επηζπεπζεί ιφγσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο. Απηά θαζηζηνχλ ην 

πξνηεηλφκελν πνζφ ηδηαίηεξα ρακειφ θαη ζίγνπξα δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηεξάξρεζε ηεο 

παξέκβαζεο σο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε SWOT. Ζ εθηίκεζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ  

ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αλακελφκελν (θαη φρη ηνλ πθηζηάκελν) ζπλνιηθφ αξηζκφ 

πξντφλησλ πνηφηεηαο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ κέζν φξν  δαπάλεο θάζε ζρεδίνπ σο 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα πεξίνδν. πζηήλεηαη άξα ε επαλεμέηαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

βαξχηεηαο ζην Μέηξν 3.2 κε αχμεζε ηνπ πξππνινγηζκνχ ν νπνίνο ελδερφκελα λα κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί απφ ην Μέηξν 14 φπνπ βαζίδεηαη ζε έλα κάιινλ θηιφδνμν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 

 

Θέκα: Δπηπξφζζεηνο δείθηεο εθξνψλ ζην Μέηξν 14 γηα ηελ Καιή Γηαβίσζε ησλ δψσλ 

θαη δηφξζσζε ηνπ δείθηε ζηφρνπ 

Πεξηγξαθή: Γεδνκέλεο ηεο ςειήο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ζην Μέηξν 14, ν χκβνπινο 

Αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη φπσο πέξαλ ηνπ δείθηε αξηζκνχ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην Μέηξν, δεκηνπξγεζεί επηπξφζζεηνο δείθηεο πνπ λα κεηξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηγνπξνβάησλ 

πνπ ηπγράλνπλ ησλ ζπλζεθψλ θαιήο δηαβίσζεο. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη ν αξηζκφο ησλ 200 

εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα δεηθηψλ εθξνψλ γηα ην Μέηξν 14 ρξήδεη 

επαλεμέηαζεο αθνχ ζχκθσλα κε ην Μέηξν, ν πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζην 80% ησλ 

επηιέμηκσλ δψσλ θαη άξα ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο εμήο: 

Αξηζκφο δψσλ πνπ αλακέλεηαη λα ηχρνπλ ελίζρπζεο / Μέζν φξν δψσλ αλά εθκεηάιιεπζε  

 

Θέκα: Δλίζρπζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πεξηνρέο πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο αμίαο 

Πεξηγξαθή: Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο NATURA 2000, ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ 

νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ NATURA 2000. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νη 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο λα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ άξζξνπ  28 ήηνη κε ην κέηξν 

10: Αγξνπεξηβαιινληηθά, σο ελίζρπζε δξάζεσλ ζε πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο 

(Πεξηβαιινληηθήο εκαζίαο, High Nature Value). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπηζηεί ελ 



ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020  

 

 95 

κέξεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000  θαζψο 

θαη ησλ HNV απφ ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ 28. 

 

Θέκα: πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. 

Πεξηγξαθή: Ζ  δηαπηζησκέλε  αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ  

αληηκεησπίδεηαη εκκέζσο ζην κέηξν 10.1. κέζσ ηεο εληζρπφκελεο δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ 

θπηεηψλ. Παξάιιεια φκσο ζην κέηξν 13, εμαηξνχληαη ηεο πξνζηαζίαο θπηείεο πνπ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ ζηνηρεία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ ηεο λήζνπ (π.ρ. εζπεξηδνεηδή). πληζηάηαη ε 

νξηνζέηεζε εθηάζεσλ πνπ απνηεινχλ πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπίνπ ζηελ Κχπξν (βιέπε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην ηνπίν) θαη ε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο αλαιφγσλ κε ηα ησλ πεξηνρψλ HNV.) 

 

Θέκα: πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο  πξνζηαζίαο ησλ εδαθηθψλ 

πφξσλ. 

Πεξηγξαθή: ηε SWOT αλαθέξεηαη σο επθαηξία ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο  ηνπ εδάθνπο δηα 

ηεο εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 

Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 10, ηεο κεηαηξνπήο εθηάζεσλ πνπ 

απειεπζεξψλνληαη ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε βνζθνηφπνπο ή 

ε θαιιηέξγεηά ηνπο κε θηελνηξνθηθά θπηά  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο βνζθνθφξησζεο. πληζηάηαη λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξίιεςε ζηφρσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εδαθηθψλ πφξσλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξαγσγήο (Μέηξν 

10.3). 

 

Θέκα: πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/60. 

Πεξηγξαθή: πληζηάηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ απνδεκίσζεο ησλ παξαγσγψλ γηα 

ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαθφινπζε επηβάξπλζε ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα 

ηα χδαηα, ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 30 (Μέηξν 13). Ζ  παξάιεηςε ζπληζηά αλαληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα. Πνιιψ 

δε κάιινλ, φηαλ κεηαμχ ησλ απεηιψλ αλαθέξεηαη ζηελ SWOT ε   θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ζηα Γηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηα χδαηα (απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ , ρακειή ηηκνιφγεζε 

χδαηνο). 

 

Θέκα: πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Πεξηγξαθή: Ο αμηνινγεηήο εθθξάδεη ηελ επηθχιαμή ηνπ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

παξεκβάζεηο , φπσο αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη, φλησο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο πξνηεξαηφηεηαο 5, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. Mεηαμχ ησλ απεηιψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ SWOT ζπγθαηαιέγεηαη ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ζηα Γηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηα χδαηα (απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ , ρακειή 



ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020  

 

 96 

ηηκνιφγεζε χδαηνο). Σέινο ζηελ δηαπηζησκέλε αλάγθε 4.2.4. γηα αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ, αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο 

θαη ε κεηαζηξνθή ζε θαιιηέξγεηεο κε ιηγφηεξεο πδαηηθέο απαηηήζεηο. πληζηάηαη ε θαηάξηηζε 

κέηξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 28 (κέηξν 10) ή/θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ κε 

ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ μεξηθψλ ακεηςηζπνξψλ, ηελ 

επηινγή αλζεθηηθψλ ζε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο πνηθηιηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ιηγφηεξν 

πδξνβφξσλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ.  

 

Θέκα: πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ θαη 

αχμεζεο δέζκεπζεο αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ. 

Πεξηγξαθή: Πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε κέηξνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε 

γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ ζχκθσλα κε ηελ δηαπηζησκέλε  αλάγθε 4.2.1. γηα πξνψζεζε ΑΠΔ 

ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηφζν ηδησηηθή φζν θαη 

ζπιινγηθή επέλδπζε.  

 

Θέκα: Δθηίκεζε θαη δηθαηνιφγεζε ησλ εμαηξέζεσλ ζηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Πεξηγξαθή: ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εληφο 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (κέηξν 13) πξνηείλεηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ε 

εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ φπσο ησλ  εζπεξηδνεηδψλ, κπαλαλψλ, 

ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη θνπληνπθηψλ. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφηαζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

επαξθή, θαηά ηε γλψκε ηνπ αμηνινγεηή, αηηηνιφγεζε αιιά νχηε θαη απφ εθηίκεζε γηα ηελ 

έθηαζε θαη ηε ζεκαζία ησλ εμαηξέζεσλ. πληζηάηαη αθελφο ε δηθαηνιφγεζε ηεο εμαίξεζεο, 

αθεηέξνπ ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο αιιά θαη ηεο δπλεηηθήο ζεκαζίαο ησλ εμαηξέζεσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο σο πξνο ην ζηφρν ηεο πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

Θέκα: Βειηίσζε ηεο ρσξηθήο ζηφρεπζεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

Πεξηγξαθή: Πξνηείλεηαη λα πξνεγείηαη επεμεξγαζία ησλ  αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ 

δηθαηνχρσλ θαη λα πξνσζνχληαη, πξηλ ηελ νξηζηηθή απνδνρή ησλ αηηήζεσλ, νη απαξαίηεηεο 

ρσξηθέο δηεπζεηήζεηο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, 

φπσο π.ρ. γηα ηε δηακφξθσζε νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ αιιά θαη ηελ  πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ. 

Θα πξέπεη πάλησο λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηεπζεηήζεηο απηέο δελ ζα επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα 

θάπνηνπο δηθαηνχρνπο. ε θάζε πεξίπησζε, αλ γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ απμεκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ππνρξεσηηθή έληαμε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ ή δσλψλ, νη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηβαξπλφκελνη δηθαηνχρνη, ζπληζηάηαη  λα 

απνιακβάλνπλ απμεκέλσλ απνδεκηψζεσλ. 

 

Θέκα: «Δηνηκαζία ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ» 

Πεξηγξαθή: Παξαηεξείηαη ε κε ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζε ζέκαηα 

παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, αθνχ ζχκθσλα κε ην θείκελν 
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ζηξαηεγηθήο ε παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Κιάδνπ 

Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-

2020. Με δεδνκέλε ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ην λέν πιαίζην ηεο ΚΑΠ (θαλ. 

1306/2013) γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 

13), αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

φπσο είλαη ην ζχζηεκα παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ  ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη 

ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιάδνπ 

Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ην νπνίν επηθνξηίδεηαη θαη κε ηελ παξνρή γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο 

ψζηε λα κπνξέζεη λ αεπηηειέζεη ην δηπιφ ηνπ ξφιν σο θνξέ απαξνρήο εθπάηδεπζεο αιιά θαη 

σο απνθιεηζηηθνχ παξφρνπ γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ κε   επάξθεηα θαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο θαλνληζκνχο.    
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2.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.4.1. Δθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σν ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν θαιείηαη ν υκβνπινο Αμηνιφγεζεο λα θξίλεη ηελ επάξθεηα 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηελ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

απνηειεί κηα θάζε κεηάβαζεο ζε κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ γηα ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαίλεηαη πσο ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο ηνκέο 

ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε θπξηφηεξε ηελ ελδερφκελε απηνλφκεζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο δελ έρεη ιάβεη γλψζε γηα ηηο 

πξνδηαγξαθφκελεο δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο νχησο ψζηε λα κπνξεί λα εθθξάζεη άπνςε 

επί ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηπ Πξνγξάκκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη φπνηεο 

εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηηα ελδέρεηαη λα είλαη πξφζθαηξεο θαη λα 

ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζεο κέζα ζην επφκελν εμάκελν.  

Πάλησο, ε κέρξη ζήκεξα δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα δηαρείξεζεο ηνπ Π.Α.Α. 2007-13 θξίλεηαη σο 

απφιπηα ζεηηθή  ελψ νη δηαζεζηκνη αλζξψπηλνη πφξνη έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία 

απφ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηελ νπνία έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηηο δαδηθαζίεο ηνπ 

λένπ πξνγξάκκαηνο. Σα ζέκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα (θεθάιαην 15.5) έρνπλ 

αλαδεηρζεί σο πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο θαη ηα νπνία 

απνηέιεζαλ πεξηνξηζηεθνχο παξάγνληεο δηααρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Όκσο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θξίλεη ζθφπηκν λα θάλεη αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ πξνθεξχμεσλ ζε δεκνθηιή κέηξα ηα νπνία έρνπλ κεγάιν κεξίδην ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. πγθεθξηκέλα, ηα Μέηξα 04 θαη 06 

πνπ αθνξνχλ ηηο επελδχζεηο ζε εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθεηαιιεχζεσλ θαη ζε 

επελδχζεηο ζηελ κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξνηφλησλ, (απνξνθνχλ 35% ησλ ζπλνιηθψλ 

πφξσλ ηνπ Π.Α.Α. 2007-13) πξνθπξήρζεθαλ κφλν 2 θνξέο θαη 3 θνξέο αληίζηνηρα θαηά ηελ 

επηαεηία. Απηή ε πξαθηηθή νδεγεί ζε κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ αλά πξνθήξπμε θαη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ Μέηξσλ.  Παξάιιεια δεκηνπξγεί 

ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ αγξνηψλ αθνχ αλαζηέινπλ 

εελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ζεκαληηθή πεξίνδν αλακέλσληαο. πζηήλεηαη φπσο επηδησρζεί 

ε ζεζκνζέηεζε ρξνληθψλ νξνζήκσλ πνπ λα δηέπνπλ ηηο πξνθεξχμεηο ηέηνησλ κέηξσλ ψζηε 

λα κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο,ηαρχηεξε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ γεσξγψλ. 

Έλα πξφζζεην ζηνηρείν πνπ έρεη αλαθεξζεί ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε φζν θαη άιιεο 

αλαθνξέο ησλ αμηνινγεηψλ ζρεηηδεηαη κε ηελ αδπλακία ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο λα αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο πρ 

αηγνπξνβαηνηξνθία, ηπξνθνκία, πηελνηξνθία θιπ. πζηήλεηαη φπσο αμηνπνηεζεί ε Σερληθή 

βνήζεηα γηα ηε δηελέξγεηα εηδηθψλ – θιαδηθψλ εξεπλψλ νη νπνίεο ζα απνηεινχλ θαζνδεγεηηθά 

εξγαιεία ζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζα εληζρχνπλ ηελ γλψζε γχξσ απφ ηελ 

ηερλννηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ.  

εκεηψλεηαη ηέινο ε πηνζέηεζε παιαηφηεξεο εηζήγεζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληνληζηηθφ ξφιν 

πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζέκαηα επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 
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ζηελ ζχληαμε θαη εθαξνγή ελφο ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα ζπληνλίδεη θαη ζα 

θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηεο ηφζν ηεο Γηαρεηξηζηηθεο Αξρήο φζν θαη ησλ Μνλάδσλ Δθαξκνγήο θαη 

λα κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ δεηηψλ δηείζδεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ελδέρεηαη λα απαηηεζεί πξφζζεηε εηδηθή 

γλψζε ζε ζέκαηα δεκνζηφηεηαο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είηε 

απφ ην ΔΑΓ ή απφ άιιν αξκφδην θιάδν ηνπ Τπνπξγείνπ.   

2.4.2. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Θέκα: «Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ» 

Πεξηγξαθή: Έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-13 ε αλαγθαηφηεηα 

νινθιήξσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ αηηήζεσλ 

ηνπ ζεκαληηθνχ ζε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα Μέηξνπ 4. πζηήλεηαη ε επίζπεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ  

ηνπ απαηηνχκελνπ ππφβαζξνπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ζηνηρείν πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θφζηνπο, αιιά θαη ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ππνβνιήο – αμηνιφγεζεο  

 

Θέκα: «Αλάιεςε ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο» 

Πεξηγξαθή: ηα πιαίζηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο πνπ έγηλαλ ην 2011 θαη 

2012 ζεκεηψλεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη δράζεις προβολής θα πρέπει να ενηάζζονηαι ζε 

ένα πλήρες καθοδηγηηικό έγγραθο ηο οποίο θα αποηελεί για ηη Διατειριζηική Αρτή 

ηο κύριο εργαλείο ζσνηονιζμού ηων δράζεων επικοινωνίας. εκαληηθφ άξα ζηνηρείν 

απνηειεί ν νξηζκφο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο σο ην πληνληζηηθφ Όξγαλν πινπνίεζεο 

δξάζεσλ επηθνηλσλίαο αληί ε αλάιεςε δξάζεσλ κεκνλσκέλα απφ ηνπο δηάθνξνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, δειαδή Μνλάδεο Δθαξκνγήο θαη ΚΟΑΠ.  

 

Θέκα: «Δμαζθάιηζε πξσηνγελψλ ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο» 

Πεξηγξαθή: Κξίλεηαη σο άθξσο ζεκαληηθή, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ 

κέηξσλ, ε πξφζβαζε ζηελ πξσηνγελή βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ην Γίθηπν 

Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο. Ο χκβνπινο Αμηνινγεηήο γλσξίδεη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν  λα επηιχζεη ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

αιιά επηζεκάλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηεπζέηεζεο ηνπ ζέκαηνο ην ζπληνκφηεξν θαη ζίγνπξα 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο.    

 

Θέκα: «Δηδηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ» 

Πεξηγξαθή: πζηήλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εηδηθή αμηνιφγεζε ησλ  

επηπηψζεσλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ  απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγήο ηνπο ζε  

ηξείο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πνπ είλαη  ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο , ε πνηφηεηα  ησλ 



ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020  

 

 100 

πδάησλ ζηνπο ππφγεηνπο  πδξνθνξέίο θαη ησλ  εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ 

ζχζηαζε απηή έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ  εηζεγήζεσλ ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ΠΑΑ 2007-2013  γηα ηελ αλαγθαηφηεηα  ζπιινγήο  θαη ηήξεζεο  δεδνκέλσλ πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ησλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ.   

 

Θέκα: «Γηαζθάιηζε απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πηνζέηεζε 

δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζε εληζρπφκελεο 

εθκεηαιιεχζεηο» 

Πεξηγξαθή: πζηήλεηαη φπσο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν 4 – 

Δπελδχζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαηαγξάθεηαη ε νξζή θαη πιήξεο εηθφλα ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

Παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα 

ιακβάλεηαη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπιάρηζην κέρξη 5 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο.   

 

Θέκα: Γηακφξθσζε ελφο θαζνδεγεηηθνχ εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δ&Κ ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν θαη παξάιιεια ε ηήξεζε κεηξψνπ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

ζε Δ&Κ, ηνπιάρηζηνλ εθείλσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηακεία ηεο ΔΔ ή άιινπο 

Δζληθνχο πφξνπο 

Πεξηγξαθή: Γελ εληνπίδεηαη ε χπαξμε ελφο εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία (Δ&Κ) ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν πνπ λα θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηνλ πξσηνγελή φζν θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. 

Παξάιιεια, ε κε ηήξεζε ελφο κεηξψνπ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, θαζηζηνχλ ηελ δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ γηα ηελ Δ&Κ κηα αδχλακε δηαδηθαζία ρσξίο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο , ζηνηρείν  

πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε παξέκβαζε ζε δξάζεηο Δ&Κ θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. Ζ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή 

επηθαιχςεσλ ή/θαη επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ επί ηνπ ηδίνπ ή ζπγγελνχο εξεπλεηηθνχ 

πεδίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 16.2. Έλα ηέηνην κεηξψν θξίλεηαη επίζεο σο πξναπαηηνχκελν 

εξγαιείν γηα ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ Δ&Κ θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε 

ελφο πιαηζίνπ ζηφρεπζεο ηνπ Μέηξνπ 16.2. 
 

2.5. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

2.5.1. Δθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηελ 

πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ 
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2.5.2. Δθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

Σν βάξνο πνπ δίλεηαη ζην πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2014 – 2020 ζηηο νξηδφληηεο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο δηαθξίλεηαη 

ελαξγψο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ αθνχ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πίλαθα, ην 56,17% ησλ 

πφξσλ θαηαλέκεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 4 (Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία) δηαηίζεηαη ην 50.13% ηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 5 (Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, θιπ.) αλέξρεηαη ζε 6,04%. 

 

ε φηη αθνξά ηα νηθνζπζηήκαηα, έκθαζε παξαηεξείηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ: 

 

 Μέηξνπ 10 (Αγξνπεξηβάιινλ): €58.000.000 

 Μέηξνπ 11 (Βηνινγηθή γεσξγία): €14.000.000 

 Μέηξνπ 13 – Καζεζηψηνο 1 (νξεηλέο πεξηνρέο): €10.000.000 

 Μέηξνπ 13 – Καζεζηψηνο 2 (κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο): €26.000.0000 

 Μέηξνπ 8 (Αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα δαζψλ): €6.500.000 

 Μέηξνπ 12 (Οδεγίεο γηα Natura 2000 θαη χδαηα): €2.900.000 

 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη κηα πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ ηεο πλεξγαζίαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηφζν εληφο ησλ εθηάζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επξσπατθφ δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ NATURA 2000,  

φζν θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο.  Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ, νξζψο πξνζεγγίδεηαη κε εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν, 

εμππεξεηείηαη κε επηκέξνπο επελδπηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα. Πέξαλ φκσο ησλ κέηξσλ πνπ 

ζπλδένληαη ακέζσο κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ππάξρνπλ θαη άιια 

κέηξα πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ εκκέζσο ζηελ επίηεπμή ηνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα 

ε εθαξκνγή δαζηθψλ κέηξσλ πνπ θχξην ζηφρν έρεη ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

είλαη ζίγνπξν φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Έηζη 5 κέηξα 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη αληηζηνίρσο επηά ζηελ  

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

Σν δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αληηκεησπίδεηαη ζην ΠΑΑ 2014-2020 κε νινθιεξσκέλν 

ηξφπν αθνχ ιακβάλνληαη κέηξα ηφζν γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο κέζσ ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 5 γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη γηα ηελ ελεξγεηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έκθαζε παξαηεξείηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Μέηξσλ: 

 

 4 – Καζεζηψο 4.1 (Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο): €8.700.000 

 4 – Καζεζηψο 4.3 (Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο): €5.000.000 

 

Αλαιπηηθφηεξα 4 απφ ηα κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ πάζεο θχζεσο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη  επηά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηεο ππαίζξνπ γεληθφηεξα ζηηο αιιαγέο 
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πνπ αλακέλνληαη ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. εκαληηθφ είλαη ην βάξνο πνπ δίλεηαη ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε βάζε ηα δηαπηζησζέληα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε κέηξα πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

2.5.3. Δθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

 

2.5.4. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα νξηδφληηα ζέκαηα 

 

 


