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1. Τίτλος Προγράµµατος 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 
 
2. Κράτος Μέλος και διοικητική περιφέρεια – Περιοχές Εφαρµογής 
 
2.1. Το Πρόγραµµα καλύπτει όλη την Επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος  
 
2.2. Όλες οι περιοχές του Προγράµµατος κατατάσσονται ως περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης  
 
3. Ανάλυση της κατάστασης από την άποψη πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών, η επιλεγείσα 
στρατηγική για αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων, αντιµετώπιση των αδυναµιών και η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση   
 
3.1. Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης από την άποψη πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών 
 
Εισαγωγή 
Η Κυπριακή οικονοµία και ειδικότερα η αγροτική οικονοµία βρίσκεται σε µια µεταβατική φάση που 
οφείλεται στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). ∆ύο χρόνια µετά την ένταξη, η οικονοµία προσαρµόζεται 
ακόµη στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ενώ λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού εντός της 
εσωτερικής αγοράς.  Η συνεχής φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου και η επέκταση των 
συµφωνιών της Ε.Ε. στα πλαίσια της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας εντείνουν τις ανταγωνιστικές 
πιέσεις που δέχονται τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα από οµοειδή προϊόντα τόσο από χώρες της 
ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες.     
 
Μια γενική εικόνα για το σύνολο της Κυπριακής οικονοµίας δίνεται από τον δείκτη του κατά κεφαλή 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σύµφωνα µε τον οποίο η Κύπρος κατατάσσεται στη 14η 
θέση µεταξύ των 25 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους δείκτες που σχετίζονται µε 
την απασχόληση και την ανεργία φαίνεται ότι το πρόβληµα αυτό δεν είναι τόσο έντονο στην 
Κυπριακή οικονοµία όσο στα περισσότερα από τα άλλα κράτη µέλη. Το ποσοστό συµµετοχής της 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του τοµέα των υπηρεσιών στο σύνολο της οικονοµίας 
κατατάσσει την Κύπρο σε µία από τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ των 25.  
 
Η συνεισφορά του γεωργικού και δασικού τοµέα και της βιοµηχανίας τροφίµων στο σύνολο της 
Κυπριακής οικονοµίας είναι αρκετά σηµαντική αντιπροσωπεύοντας το 6,7% του ΑΕΠ, το 10,3% του 
εργατικού δυναµικού  και το 37% των εξαγωγών. 
 
Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο τοµέας στο σύνολο του έχει ένα σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση και άρα και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται αναλυτικά η συνεισφορά των επιµέρους τοµέων. 
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία και Εργαζόµενοι 

Τοµέας Γεωργικός 
(πλην του 
δασικού) 
(2003) 

∆ασικός 
(2003) 

Βιοµηχανία 
Τροφίµων (2003) 

Σύνολο 
οικονοµίας 

ΑΠΑ (£) 210.707.000 1.367.000 244.117.647 6.814.800.000 

% ΑΕΠ 3,1 0,02 3,6  
Εργαζόµενοι 22.200 430 12.500 340.100 
% σύνολο της 
οικονοµίας 

6,5 0,13 3,7  

Πηγή: Στατιστική υπηρεσία  
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3.1.1. Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές 
 
Ο ορισµός του OECD, σύµφωνα µε τον οποίο αγροτικές περιοχές θεωρούνται οι κοινότητες µε 
πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 150 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, δεν είναι εύκολα 
εφαρµόσιµος στην περίπτωση της Κύπρου γι αυτό και ως αγροτικές χαρακτηρίζονται οι περιοχές 
που δεν ορίζονται ως αστικές από τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια.  Συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε 
τον ορισµό αυτό για σκοπούς συνέχειας και δυνατότητας σύγκρισης, αλλά και γιατί η Κύπρος είναι 
µια µικρή χώρα µε µικρό γεωργικό κλήρο και µικρά αστικά κέντρα.  Παρά το ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία για καθορισµό των αγροτικών περιοχών µε βάση των ορισµό του OECD εντούτοις 
υπολογίζεται ότι  µεγάλο µέρος των περιοχών που σήµερα χαρακτηρίζονται ως αγροτικές δεν θα 
θεωρούνται ως τέτοιες, εάν εχρησιµοποιείτο ο ορισµός του OECD.  Επιπρόσθετα εάν 
εχρησιµοποιείτο ο ορισµός του OECD, καθαρά αγροτικές περιοχές µε σχετικά µεγάλο πληθυσµό και 
µικρή έκταση δεν θα κατατάσσονταν ως αγροτικές ενώ άλλες µε µεγάλο πληθυσµό αλλά και 
µεγάλες εκτάσεις θα κατατάσσονταν.  Επίσης θα υπήρχαν διαφορές µεταξύ γειτονικών κοινοτήτων 
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων.    
Γεωργός θεωρείται ο κάτοχος ή διαχειριστής γεωργικής έκτασης και ο οποίος ασκεί γεωργική / 
κτηνοτροφική δραστηριότητα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Οι επιµέρους διατάξεις του κανονιστικού 
πλαισίου θα τηρηθούν κατά περίπτωση.  
Κατά την περίοδο 1992 - 2004 παρουσιάζεται µια σχετική σταθεροποίηση του αγροτικού 
πληθυσµού µετά τη µαζική έξοδο του από την ύπαιθρο προς τις πόλεις που άρχισε τη δεκαετία του 
60 και επιταχύνθηκε δραµατικά µετά την τουρκική εισβολή του 1974.  Τα αίτια της σταθεροποίησης 
αυτής σχετίζονται µε την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και την αναβάθµιση των προσφερόµενων 
υπηρεσιών στην ύπαιθρο, σε συνάρτηση µε την αύξηση του κόστους και τη µείωση της ποιότητας 
της ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα και τη µεταστροφή των αντιλήψεων προς µια πιο 
ανθρωποκεντρική και ποιοτική διάσταση της σύγχρονης ζωής.  Το ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσµού είναι αρκετά χαµηλότερο του αστικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2004 ο αγροτικός 
πληθυσµός ανερχόταν στις 229.200 (30,6% του συνολικού).  Κάποια συγκριτικά στοιχεία για τον 
Αγροτικό και Αστικό πληθυσµό παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 του Παραρτήµατος Ι.  
 
O αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 45.199 (στοιχεία της Απογραφής του 
2003), το 99% των οποίων είναι ατοµικές.  Κατά µέσο όρο έχουµε 5 τεµάχια και 35 δεκάρια ανά 
εκµετάλλευση, ενώ η µέση έκταση ανά τεµάχιο είναι 7 δεκάρια.  Από τη συνολική έκταση του νησιού 
(925.100 εκτάρια) περίπου 589.880 εκτάρια ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και από αυτά 
η γεωργική γη αποτελεί το 26%, τα δάση το 24%, οι άλλες δασοκαλυµµένες εκτάσεις το 30%, η 
άγονη και ακαλλιέργητη γη το 7% και η οικιστική γη το υπόλοιπο 13%.  Η συνολική έκταση της 
γεωργικής γης ήταν 153.300 εκτάρια το 2003 (Πίνακας 1 – Παράρτηµα Ι).  Οι ετήσιες καλλιέργειες 
αντιπροσωπεύουν το 69,8%, οι µόνιµες το 26,4%, οι βοσκότοποι το 0,3% και η αγρανάπαυση το 
3,5% της γεωργικής γης.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι τέσσερα προϊόντα καλύπτουν το 80,3% της 
γεωργικής γης, πιο συγκεκριµένα τα σιτηρά µε 47,4%, τα κτηνοτροφικά φυτά 15,5%, τα αµπέλια 
8,2% και οι ελιές & χαρουπιές 9,2%.  Σηµειώνεται επίσης ότι υπάρχουν επιπλέον και 40.800 εκτάρια 
ακαλλιέργητης και άγονης γης (εγκαταλελειµµένη γεωργική γη) που αποτελούν το 7% της συνολικής 
έκτασης. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Απογραφής Γεωργίας του 2003 η συντριπτική πλειοψηφία (το 
76,1%) των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι πάνω από 45 ετών µε το 48,5% να είναι 
πάνω από 55 ετών.  Το πρόβληµα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού της Κύπρου φαίνεται 
και από τον δείκτη της ηλικιακής δοµής των απασχολούµενων στο γεωργικό τοµέα ο οποίος είναι 
χαµηλότερος από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  Το µικρό µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός του αγροτικού 
κλήρου δυσχεραίνουν την ορθή και αποδοτική διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  Αυτό 
δεν αποτελεί τόσο µεγάλο πρόβληµα για τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα της Κύπρου όπως τα 
εσπεριδοειδή, τις πατάτες και τα λαχανικά.  Για τα µικρότερης οικονοµικής σηµασίας προϊόντα όµως 
(όπως τα φυλλοβόλα, αµπέλια, ελιές κ.α.) που κυρίως βρίσκονται στις ηµιορεινές και ορεινές 
περιοχές αυτό αποτελεί ένα αρκετά σηµαντικό πρόβληµα που προστίθεται στα υπόλοιπα που 
αντιµετωπίζουν οι γεωργοί αυτών των περιοχών.  Οι καλλιέργειες στις περιοχές αυτές πρέπει να 
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διατηρηθούν εξαιτίας της σηµαντικής συµβολής τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος και του 
παραδοσιακού τοπίου.  Όσον αφορά τη χωροταξική διάταξη των βασικότερων καλλιεργειών τα 
εσπεριδοειδή είναι συγκεντρωµένα κυρίως δυτικά της Λεµεσού, δυτικά της Λευκωσίας και στην 
Επαρχία Πάφου, οι πατάτες στις ανατολικές παραλιακές περιοχές και τα σιτηρά κυρίως στις πεδινές 
περιοχές.  Τα αµπέλια όµως, καθώς και τα φυλλοβόλα παρουσιάζονται διάσπαρτα στις ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές. 
 
Από τα στοιχεία για το επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης των κατόχων/ διαχειριστών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (Πίνακας 13 – Παράρτηµα Ι) και το δείκτη της δια βίου εκπαίδευσης φαίνεται ότι ένα 
ακόµα σοβαρό πρόβληµα/ αδυναµία του γεωργικού µας τοµέα είναι και το χαµηλό επίπεδο 
µόρφωσης και εκπαίδευσης  των απασχολούµενων σε αυτόν.  Αυτός ο παράγοντας σε συνδυασµό 
µε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσµού , το µικρό αριθµό ερευνητικών κέντρων, τη µη ύπαρξη, 
προς το παρών, εθνικού Πανεπιστηµίου που να καλύπτει επαρκώς τον τοµέα της γεωργίας και άρα 
την περιορισµένη επιστηµονική έρευνα σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τροχοπέδη για καινοτόµες 
δράσεις µε άµεση αρνητική επίδραση και στην ανταγωνιστικότητα του τοµέα.  Υπάρχει λοιπόν 
ανάγκη λήψης µέτρων για βελτίωση της ηλικιακής δοµής των απασχολουµένων στον ευρύτερο 
γεωργικό τοµέα καθώς και προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσµό.  
Συγκεκριµένα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση µεταξύ άλλων και σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, 
οικονοµικής διαχείρισης, διαχείρισης του νερού, καινοτόµων πρακτικών, νέα πρότυπα και 
υποχρεώσεις (πολλαπλή συµµόρφωση για παράδειγµα), ποιότητα και υγιεινή των τροφίµων και 
ευηµερία των ζώων. 
 
Ο δείκτης της παραγωγικότητας της εργασίας στον αγροτικό τοµέα φαίνεται ότι κατατάσσει την 
Κύπρο στην 16η θέση σε σχέση µε τα 25 κράτη µέλη της Ε.Ε., γεγονός που δείχνει τα σηµαντικά 
περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν.  Ο δείκτης αυτός είναι ενδεικτικός της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάγκης για εκσυγχρονισµό, αναδιάρθρωση και στήριξη καινοτόµων δράσεων, καθώς και της 
ανάγκης για βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού.  
 
Τόσο η καινοτοµία όσο και η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών βρίσκονται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα εκτός από ορισµένες οργανωµένες µονάδες κτηνοτροφίας και σύγχρονες 
βιοµηχανίες τροφίµων, κυρίως σε επίπεδο εταιρειών.  Οι ατοµικές εκµεταλλεύσεις υστερούν 
σηµαντικά. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας στους τοµείς γεωργίας και βιοµηχανίας τροφίµων µέσω της εισαγωγής 
καινοτόµων µεθόδων παραγωγής και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού και συστηµάτων 
λογισµικής υποστήριξης της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας.   
 

Σύµφωνα µε τον Ευρυζωνικό ∆είκτη Απόδοσης (Broadband Performance Index - BPI) (βλ 
Συνηµµένο 1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) η Κύπρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση µετά τη 
Βουλγαρία σε θέµατα ευρυζωνικότητας. Συγκεκριµένα, ο δείκτης BPI ταξινοµεί τα 27 Κράτη Μέλη 
(ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νορβηγία από την άποψη των παραγόντων της προσφοράς και 
ζήτησης που επηρεάζουν µε  στόχο να προσδιοριστούν οι παράµετροι που µπορούν να υποκινήσουν 
ή να παρακωλύσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων. Η Κύπρος αν και 
παρουσιάζει καλό ποσοστό διείσδυσης στις αστικές περιοχές εντούτοις βρίσκεται στις τελευταίες 
θέσεις του ∆ιαγράµµατος καθώς υστερεί σε όλους τους άλλους επιµέρους τοµείς, όπως στην κάλυψη 
στις αγροτικές περιοχές, στο κόστος των υπηρεσιών, στην ταχύτητα και στον ανταγωνισµό.  
Επιπλέον, η ΕΕ έχει θέση στόχο την 100% γεωγραφική κάλυψη µε ευρυζωνικά δίκτυα µέχρι το 2010 
και 30% διείσδυση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες µέχρι το 2010. Σύµφωνα µε το 14th implementation 
report η Κύπρος έχει ποσοστό κάλυψης 76,9% και βρίσκεται στην 23η  θέση και ποσοστό διείσδυσης 
18.2% και βρίσκεται στην 17η θέση. 

  
Ο πληθυσµός των αγροτικών περιοχών αντιµετωπίζει σηµαντικά  προβλήµατα, είναι σχετικά 
αποµονωµένος (κυρίως στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές), υστερεί σε επίπεδο εκπαίδευσης, 
ηλικιακής σύνθεσης και εισοδηµάτων εξαιτίας κυρίως των περιορισµένων ευκαιριών απασχόλησης.  
Ως εκ τούτου η πλειοψηφία απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. Παρά ταύτα είναι ένας τοµέας 
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στον οποίο παρατηρείται πτωτική τάση.  Η πτωτική τάση του αριθµού των απασχολούµενων στον 
πρωτογενή τοµέα αποδίδεται κυρίως στη µειωµένη ελκυστικότητα του γεωργικού επαγγέλµατος κάτι 
που αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων οικονοµιών.  Το γεωργικό επάγγελµα δεν είναι 
ελκυστικό εξαιτίας των χαµηλών εισοδηµάτων που αποφέρει σε συνδυασµό µε το µεγάλο βαθµό 
αβεβαιότητας και εξάρτησης από αστάθµητους παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες) που το 
χαρακτηρίζουν.  Επιπρόσθετα έχει καθιερωθεί στην κοινή αντίληψη ως υποδεέστερο και χαµηλής 
κοινωνικής αποδοχής.  Τα προβλήµατα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα που αντιµετωπίζουν οι 
κάτοικοι των αγροτικών περιοχών αφού η πλειοψηφία τους, λόγω περιορισµένων εναλλακτικών 
ευκαιριών, ασχολείται µε τον πρωτογενή τοµέα.  Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης και εναλλακτικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές όπως για παράδειγµα η 
δηµιουργία µικρών αγροβιοτεχνιών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων και παραγωγή προϊόντων 
προστιθέµενης αξίας (οργανικές καλλιέργειες, προϊόντα ονοµασίας προέλευσης κτλ) καθώς επίσης 
και η κατασκευή/ µετατροπή παραδοσιακών καφενείων, εστιατορίων κτλ.  Μεταξύ των άλλων 
κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των µειονεκτικών περιοχών είναι και ο µικρός 
και συρρικνούµενος πληθυσµός που εξαρτάται πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα καθώς 
και η σηµασία της γεωργικής δραστηριότητας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του φυσικού 
χώρου και του τουριστικού δυναµικού της περιοχής.  Οι παράγοντες αυτοί ισχύουν σε µεγάλο βαθµό 
και για τις µειονεκτικές περιοχές της Κύπρου γι αυτό και επιβάλλεται η ανάγκη για επιπλέον στήριξη 
τους.  
 
Οι επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές περιλαµβάνουν 313 κοινότητες στις οποίες υπάρχουν περίπου 
16.650 γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε επιλέξιµη έκταση 82.800 εκτάρια γεωργικής γης που αποτελεί 
το 59% του συνόλου της γεωργικής γης που ελέγχεται από τη Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  Η εισαγωγή 
καθεστώτος ενίσχυσης των µειονεκτικών περιοχών βασίζεται στην ανάγκη αντιστάθµισης µέρους 
της απώλειας εισοδήµατος που οφείλεται σε εδαφοκλιµατικά µειονεκτήµατα προκειµένου να 
διασφαλίζεται η συνέχιση της χρήσης της γεωργικής γης.  Οι ορεινές κοινότητες των επιλέξιµων 
µειονεκτικών περιοχών όπου βρίσκεται το 13% της γεωργικής γης χαρακτηρίζονται από οξύτερα 
προβλήµατα εδαφοκλιµατικών συνθηκών και διάρθρωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατά 
συνέπεια από αυξηµένο κόστος αξιοποίησης της γης.  Η ενίσχυση στις επιλέξιµες µειονεκτικές 
περιοχές διαφοροποιείται ως προς το ύψος της αποζηµίωσης για τη γεωργική γη των ορεινών 
περιοχών από τις ηµιορεινές/ πεδινές περιοχές για να αντιµετωπίζεται ανάλογα η οικονοµική 
επίπτωση από τα εδαφοκλιµατικά πλεονεκτήµατα και την υφιστάµενη διάρθρωση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µε σκοπό την διατήρηση µιας βιώσιµης αγροτικής κοινότητας.  
 

 
3.1.2. Απόδοση του γεωργικού και του δασικού τοµέα και του τοµέα της βιοµηχανίας τροφίµων 
 
Γεωργικός Τοµέας 
Ο γεωργικός τοµέας συνεισφέρει κατά 3,1% στο ΑΕΠ, 6,7% στην απασχόληση και 21,2% στις 
εξαγωγές. Τα σηµαντικότερα Κυπριακά γεωργικά προϊόντα είναι τα τυπικά Μεσογειακά όπως 
πατάτες (πρώιµες κυρίως), λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελιές, αµπελοοινικά προϊόντα.  Τα 
σηµαντικότερα προϊόντα ζωικής παραγωγής είναι το κρέας (βοδινό, χοιρινό, πουλερικών και 
αιγοπρόβειο) και το γάλα (αγελαδινό, αιγινό και πρόβειο).  Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη 
την αξία παραγωγής φαίνεται ότι τα πιο σηµαντικά γεωργικά προϊόντα είναι το κριθάρι, οι πατάτες, 
τα σταφύλια, τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά και οι ελιές και από τα κτηνοτροφικά το γάλα, το χοιρινό 
κρέας και το κρέας πουλερικών, µε το αιγοπρόβειο κρέας να ακολουθεί (Πίνακας 3 – Παράρτηµα Ι).  
Λαµβάνοντας υπόψη τη συµµετοχή τους στις εξαγωγές τα σηµαντικότερα γεωργοκτηνοτροφικά 
προϊόντα είναι τα εσπεριδοειδή, οι πατάτες και τα λαχανικά που αποτελούν το 18,7% του συνόλου 
των εξαγωγών (Πίνακας 4 – Παράρτηµα Ι). 
 
Σιτηρά 
Ο τοµέας των σιτηρών που αντιπροσωπεύει το 47,4% της γεωργικής γης αντιµετωπίζει σοβαρότερο 
πρόβληµα λόγω του πολυτεµαχισµού και του µικρού κλήρου.  Ταυτόχρονα η προγραµµατισµένη 
µείωση των επιδοτήσεων αναµένεται να µειώσει τον αριθµό των γεωργών που ασχολούνται µε τις 
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καλλιέργειες αυτές και πιο συγκεκριµένα αναµένεται να ελευθερωθούν γύρω στα 10.000 εκτάρια.  
Κατά συνέπεια διαφαίνεται η ανάγκη παρεµβάσεων προς δύο κατευθύνσεις, την αναδιάρθρωση 
προς µεγαλύτερα τεµάχια και την εξεύρεση εναλλακτικών χρήσεων της γης που θα ελευθερωθεί. 
 
Εσπεριδοειδή 
Ο τοµέας των εσπεριδοειδών πέραν των γενικών προβληµάτων αντιµετωπίζει και το πρόβληµα της 
υδαρούς κηλίδωσης στις κλεµεντίνες και τα µανταρίνια του Αρακαπά.  Εντοπίζονται επίσης 
προβλήµατα εµπορίας στα λευκόσαρκα γκρέιπφρουτ και στις µαντόρες λόγω µειωµένης ζήτησης 
στις αγορές της Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες.  Η παραγωγή εσπεριδοειδών σήµερα έχει την ανάγκη να 
προσαρµοστεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον έτσι ώστε να αµβλυνθεί το πρόβληµα της διάθεσης 
και εµπορίας τους.  ∆ιέξοδο στην αγορά των εσπεριδοειδών αποτελεί η παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας και η αναδιάρθρωση της καλλιέργειας για παραγωγή προϊόντων µε προστιθέµενη αξία.  
 
 
Ελαιοκοµικός τοµέας 
Ο ελαιοκοµικός τοµέας συνεισφέρει τόσο στη στήριξη του γεωργικού εισοδήµατος, όσο και στη 
διατήρηση και αναβάθµιση του αγροτικού τοπίου.  Η ελαιοκοµία στη χώρα χαρακτηρίζεται από 
έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και µικρό µέγεθος κλήρου, καθιστώντας τις εµπορικές συναλλαγές 
µικρότερης σηµασίας.  Μεγάλο µέρος της διακίνησης των ελαιοκοµικών προϊόντων γίνεται έξω από 
τα επίσηµα κανάλια εµπορίας.  Τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του κλάδου αυτού πέρα από αυτά 
που αναφέρθηκαν ήδη και αφορούν το σύνολο του γεωργικού τοµέα είναι και η εν γένει έντονη 
παρενιαυτοφορία, που επιτείνεται από αντίξοες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το έντονο πρόβληµα 
της διαχείρισης των λυµάτων των ελαιοτριβείων.  Συγκεκριµένες ανάγκες του κλάδου αποτελούν ο 
εκσυγχρονισµός και η εφαρµογή νέων βελτιωµένων τεχνικών καλλιέργειας, η βελτίωση των 
συνθηκών συγκοµιδής, µετασυλλεκτικής µεταχείρισης και αποθήκευσης ελαιοκάρπου, ο 
εκσυγχρονισµός των ελαιοτριβείων µε σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος από τη 
µία, αλλά και της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άλλη, η καλύτερη οργάνωση 
της εµπορίας µε έµφαση στη διαφοροποίηση του προϊόντος (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, 
Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας, ανάδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου, 
τυποποίηση και συσκευασία) και η ενδυνάµωση του ρόλου των Οργανώσεων Παραγωγών στον 
τοµέα. Νέες ευκαιρίες εµπορίας έχουν παρουσιαστεί κατά τα τελευταία έτη, λόγω της παγκόσµιας 
αύξησης της κατανάλωσης του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, που οφείλεται τόσο στην 
εισαγωγή του προϊόντος σε νέες αγορές, όσο και στην ανάδειξη της σηµασίας που αυτά έχουν για 
µια ισορροπηµένη διατροφή και για την πρόληψη σοβαρών χρόνιων ασθενειών.  Αυτές µπορούν να 
αξιοποιηθούν π.χ. µε την προβολή της ανώτερης ποιότητας των ελαιοκοµικών προϊόντων, ανάδειξη 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και προώθηση Προϊόντων Ονοµασίας 
Προέλευσης και βιολογικής παραγωγής.  
 
Αµπελοοινικός τοµέας 
Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του αµπελοοινικού τοµέα είναι η χαµηλή ανταγωνιστικότητα 
που προκύπτει από τον πολύ- και µικρό-τεµαχισµό (δυσχέρεια στην εκµηχάνιση), τον γηρασµένο 
πληθυσµό των αµπελουργικών κοινοτήτων, τη µη προσφορά ικανοποιητικών καλλιεργητικών 
φροντίδων και τις µη ικανοποιητικές επενδύσεις στα αµπέλια εξαιτίας κυρίως της µη εξασφάλισης 
αµειπτικών τιµών.  Σηµαντικό πρόβληµα εµπορίας αποτελούν και οι δυσκολίες διάθεσης της 
παραγωγής στις οινοβιοµηχανίες σε ικανοποιητικές τιµές εξαιτίας και των προβληµάτων ποιότητας.  
Στην εξοµάλυνση των προβληµάτων εµπορίας του τοµέα µπορεί να συντελέσει και η στροφή προς 
εµφιαλωµένους οίνους ποιότητας και ιδιαίτερα προς οίνους ονοµασίας προέλευσης οι οποίοι θα 
παράγονται µε βάση τις ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες. Σηµαντική συµβολή µπορεί επίσης να 
έχουν και  τυχόν επενδύσεις στον αγροτουρισµό σε συνδυασµό µε τα περιφερειακά οινοποιεία.  
Κατά συνέπεια, ο τοµέας χρειάζεται αναδιάρθρωση (εκριζώσεις, αλλαγή ποικιλιών µέσω 
προγραµµάτων που εφαρµόζει το Συµβούλιο Αµπελουργικών Προϊόντων) αλλά και στήριξης για 
βελτίωση τόσο των καλλιεργητικών φροντίδων όσο και των συνθηκών οινοποίησης.  Η συνεισφορά 
του τοµέα κρίνεται ως πολύ σηµαντική κυρίως για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.  
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Κτηνοτροφία 
Οι τοµείς της χοιροτροφίας, αγελαδοτροφίας και πτηνοτροφίας παρά το γεγονός ότι είναι ήδη αρκετά 
ανταγωνιστικοί, αντιµετωπίζουν κάποια εξειδικευµένα προβλήµατα.  Ένα από αυτά είναι η µη 
επάρκεια σε εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών και κατά συνέπεια η µεγάλη εξάρτηση από τις αγορές 
του εξωτερικού.  Σε αυτό προστίθεται και το προαναφερθέν πρόβληµα των σιτηρών, η 
σηµαντικότερη χρήση των οποίων είναι η παραγωγή ζωοτροφών.  Υπάρχει λοιπόν ανάγκη 
ενίσχυσης του τοµέα παραγωγής ζωοτροφών για να αυξηθεί, κατ΄ επέκταση, η ανταγωνιστικότητα 
της Κυπριακής κτηνοτροφίας.  Ένα άλλο πρόβληµα που συνδέεται έµµεσα µε την 
ανταγωνιστικότητα είναι αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων.  Το πρόβληµα είναι πιο έντονο στις 
µεγάλες µονάδες, κυρίως χοιροστάσια και βουστάσια, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να 
χρησιµοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων κάτι που απαιτεί 
εξειδικευµένες επενδύσεις άρα επιπλέον κόστος που, κατά συνέπεια, επηρεάζει και την 
ανταγωνιστικότητα.   
 
Πτηνοτροφία 
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τη πτηνοτροφία το θέµα της απόστασης από τις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές αγορές εκτός από τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργεί µπορεί να θεωρηθεί και ως 
προστατευτικό της ντόπιας παραγωγής εξαιτίας και της έντονης προτίµησης των Κυπρίων 
καταναλωτών προς φρέσκα πτηνοτροφικά προϊόντα.  Σηµαντικά προβλήµατα στον Κυπριακό 
πτηνοτροφικό τοµέα προκαλεί και η Ευρωµεσογειακή συνεργασία αφού κάποιες γειτονικές χώρες 
όπως το Ισραήλ έχουν πολύ ανεπτυγµένες, µεγάλες και εκσυγχρονισµένες µονάδες πτηνοτροφίας 
µε υψηλή παραγωγικότητα οπότε µε τις διάφορες εµπορικές διευκολύνσεις που τους παρέχει η Ε.Ε. 
και εξαιτίας της γεωγραφικής µας εγγύτητας αναµένεται εύκολη πρόσβαση µεγάλων ποσοτήτων 
πτηνοτροφικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά.  
 
Χοιροτροφία 
Στον τοµέα της χοιροτροφίας η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσφέρει σχετική προστασία στην 
ντόπια παραγωγή αφού οι γειτονικές χώρες δεν παράγουν σηµαντικές ποσότητες χοιρινού, 
δυσχεραίνονται όµως ταυτόχρονα και περιορίζονται οι προοπτικές εξαγωγής παρά την πολύ καλή 
ποιότητα του Κυπριακού χοιρινού κρέατος.  
 
Αγελαδοτροφία 
Το σηµαντικότερο πρόβληµα του τοµέα της αγελαδοτροφίας είναι το υψηλό κόστος ζωοτροφών 
(χόρτου) εξαιτίας του ξηροθερµικού κλίµατος και του υψηλού κόστους του νερού.  
 
Βιολογικά προϊόντα 
Όσον αφορά την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων οι σχετικές εκτάσεις ανέρχονται σε 1684,3 
εκτάρια αποτελώντας περίπου το 1,2% του συνόλου της γεωργικής γης.  Οι πιο σηµαντικές 
βιολογικές καλλιέργειες είναι οι ελιές (39%), οι αροτραίες καλλιέργειες –σιτηρά, ψυχανθή- (34%) και 
τα αµπέλια (7%). Άλλες βιολογικές καλλιέργειες είναι  οι χαρουπιές (3%), φυλλοβόλα (2,5%), 
αρωµατικά (2%), λαχανικά (1%) κα.  Τα βιολογικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και έχουν 
προοπτικές.  Είναι λοιπόν επιθυµητή η στροφή προς αυτήν την κατεύθυνση και η επέκταση της 
καλλιέργειας τους.  Για να επιτευχθεί όµως αυτό υπάρχει ανάγκη για κατάλληλες επενδύσεις τόσο 
στο στάδιο της παραγωγής  όσο και στο στάδιο της µεταποίησης και προώθησης τους. 
 
Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών 
Αναφορικά µε τις Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών είναι αδιαµφισβήτητος ο ρόλος που 
µπορούν να διαδραµατίσουν στην ενδυνάµωση και αναδόµηση του πρωτογενούς τοµέα.  Μπορούν 
να συµβάλουν σηµαντικά στην προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών 
στις απαιτήσεις της αγοράς, στη διευκόλυνση της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, στην 
εφαρµογή κοινών κανόνων παραγωγής, ιδίως σε θέµατα ποιότητας των προϊόντων, προστασίας 
του περιβάλλοντος, χρησιµοποίησης συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής και 
βιολογικής παραγωγής καθώς και στη θέσπιση κοινών κανόνων για τις πληροφορίες σχετικά µε την 
παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στη συγκοµιδή και τη διάθεσή της.  Σήµερα στην Κύπρο υπάρχουν 
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24 αναγνωρισµένες Οµάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων όπως 
εσπεριδοειδή, φρούτα και λαχανικά, µπανάνες, ακατέργαστος καπνός, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες 
ελιές, βιολογικό ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, πατάτες, αγελαδινό γάλα και βόειο κρέας, χοίρειο 
κρέας (Πίνακας 8 – Παράρτηµα Ι).  Σηµειώνεται ότι για σηµαντικούς τοµείς της Κυπριακής Γεωργίας, 
όπως είναι τα οινοποιήσιµα σταφύλια, τα σιτηρά, τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα δεν υπάρχουν 
ακόµα Οµάδες Παραγωγών. 
 
∆ασικός τοµέας 
Η συνεισφορά του δασικού τοµέα στο ΑΕΠ παρουσιάζει πτωτική τάση, το 2003 ήταν 0,02% έναντι 
0,044% που ήταν το 1997. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµβολή του δασικού τοµέα στην Κυπριακή 
Οικονοµία επικεντρώνεται κυρίως στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο των δασών αφού ο 
οικονοµικός τους ρόλος λόγω των κλιµατοεδαφικών συνθηκών είναι περιορισµένος. Παίζουν επίσης 
σηµαντικό ρόλο στη προστασία των εδαφών από τη διάβρωση. 
 
Στους Πίνακες 2α και 2β του Παραρτήµατος Ι δίνονται πληροφορίες για τις δασικές εκτάσεις. Είναι 
ενδιαφέρον να τονισθεί ότι ενώ το ολικό ποσοστό των δασών και των άλλων δασοκαλυµµένων 
εκτάσεων (54% στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία) είναι ψηλότερο του 
µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των δασών (23,7%) είναι πολύ χαµηλότερο του 
µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (35%). 
 
Παρά το µικρό ποσοστό συµµετοχής του δασικού τοµέα στο ΑΕΠ εντούτοις η συνεισφορά του είναι 
σηµαντική όχι µόνο όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και γιατί δίνει δυνατότητες εναλλακτικής 
απασχόλησης και ψυχαγωγίας στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.  
 
Ο ρόλος των δασών στην αγροτική ανάπτυξη είναι πολύ σηµαντικός.  Εκτός της στήριξης που 
παρέχουν στη λειτουργία των πολύ µικρών πριστηρίων µε την παραγόµενη ξυλεία, προσφέρουν κι’ 
ένα ευρύ φάσµα από άλλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες εκ των οποίων είναι 
αξιοσηµείωτες: η προσφορά εργασίας στους κατοίκους των παραδασόβιων χωριών, παρέχουν 
ευκαιρίες αναψυχής στους κατοίκους των πόλεων, προσελκύουν τουρίστες από το εξωτερικό 
βοηθώντας έτσι τον τουρισµό πάνω στον οποίο στηρίζεται η εθνική οικονοµία, συνεισφέρουν στη 
διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς, στην προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και 
στην προστασία του νερού και του εδάφους από τη διάβρωση. 

 
Τοµέας βιοµηχανίας τροφίµων 
Ο τοµέας της βιοµηχανίας τροφίµων συνεισφέρει κατά 3,6% στο ΑΕΠ, 3,7% στην απασχόληση και 
15,9% στις εξαγωγές.  Λαµβάνοντας υπόψη την ακαθάριστη αξία παραγωγής και τη συµβολή τους 
στις εξαγωγές (Παράρτηµα Ι, Πίνακες 3 και 4), τα σηµαντικότερα προϊόντα της Κυπριακής 
βιοµηχανίας τροφίµων είναι το κρέας, τα τυριά/ χαλούµι, το κρασί και οι χυµοί.  Από τα προϊόντα της 
βιοµηχανίας τροφίµων το χαλούµι, το κρασί και οι χυµοί φρούτων και λαχανικών αποτελούν το 
10,2% του συνόλου των εξαγωγών. 
  
Μεταξύ των γεωργικών µεταποιηµένων προϊόντων της Κύπρου περιλαµβάνονται ορισµένα βασικά 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά και συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία ενισχύουν τις δυνατότητες αυξηµένης παραγωγής και διάθεσης τόσο στην ντόπια αγορά όσο 
και στο εξωτερικό.  Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως την ποιότητα της πρώτης 
ύλης από την οποία κατασκευάζονται, την γεωγραφική περιοχή όπου παράγεται η πρώτη ύλη ή το 
µεταποιηµένο προϊόν, τον τρόπο και τη διαδικασία παραγωγής των συγκεκριµένων προϊόντων και 
άλλα στοιχεία που έχουν σχέση µε την παράδοση και ιστορία του τόπου µας.  Ως τέτοια προϊόντα 
µπορούν να χαρακτηριστούν το χαλούµι, τα λουκάνικα και ο παστουρµάς, η ποσυρτή, η λούντζα, το 
χοιροµέρι, η ζιβανία και η κουµανταρία, τοπικά κρασιά γεωγραφικής προέλευσης και ένδειξης, ο 
τραχανάς και άλλα. 
 
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. οι µεταποιητικές µονάδες που ασχολούνται µε την 
επεξεργασία και διάθεση γεωργικών προϊόντων επιβάλλετο να εναρµονιστούν µε το Ευρωπαϊκό 
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κεκτηµένο, να αναβαθµιστούν και να εκσυγχρονιστούν ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσουν τον οξύτατο ανταγωνισµό αλλά και τις προκλήσεις από την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα τις ευκαιρίες που διανοίγονται στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.  Παρά το 
γεγονός ότι οι µονάδες αυτές έχουν κάνει κάποια βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, εντούτοις η 
προσπάθεια για περαιτέρω εκσυγχρονισµό και τεχνολογική αναβάθµιση επιβάλλεται να συνεχιστεί 
µε έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των κυπριακών προϊόντων, στην παραγωγή νέων 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και στην εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
που συγκεντρώνουν τα παραδοσιακά και άλλα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου.  Το κύριο και 
βασικό πρόβληµα της βιοµηχανίας τροφίµων είναι η µειωµένη ανταγωνιστικότητα που οφείλεται 
κυρίως στη χαµηλή παραγωγικότητα, στο συγκριτικά υψηλό κόστος παραγωγής (ψηλές τιµές 
πρώτων υλών, εργατικών, ηλεκτρισµού κ.α.), στην έλλειψη εξειδικευµένου και καταρτισµένου 
προσωπικού, σε χρόνια προβλήµατα οργάνωσης, διοίκησης και εµπορίας των προϊόντων µας τα 
οποία σχετίζονται µε το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων µας και τον οικογενειακό τους χαρακτήρα.  
Τα προβλήµατα αυτά, δεν επιτρέπουν στις βιοµηχανίες προϊόντων γεωργικής προέλευσης να 
παράξουν προϊόντα βελτιωµένης ποιότητας ή και νέα προϊόντα.  Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για έρευνα 
και ανάπτυξη, για συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα, για τεχνολογική συνεργασία, καθώς και για 
εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων παραγωγής ή και δηµιουργία νέων 
µονάδων για την επεξεργασία και µεταποίηση νέων γεωργικών προϊόντων ψηλής προστιθέµενης 
αξίας που να είναι σε θέση να αντέχουν στον ελεύθερο ανταγωνισµό. 
 
Η απόσταση της Κύπρου από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες (αγορές) συνεπάγεται σηµαντικό 
κόστος µεταφοράς περιορίζοντας τις τυχόν θετικές επιπτώσεις της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενώ 
οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι έντονες.  Επιπρόσθετα λοιπόν οι Κύπριοι γεωργοί και επιχειρηµατίες 
επιβάλλεται να βελτιώσουν τις συνθήκες και µεθόδους τυποποίησης, αποθήκευσης, συσκευασίας 
και διάθεσης των προϊόντων τους 
  
Υπάρχει επίσης ανάγκη για την κατάρτιση και επιµόρφωση του απαραίτητου προσωπικού που θα 
στελεχώσει τις επιχειρήσεις, στον τοµέα της παραγωγής, της διοίκησης και της εµπορίας.  Οι 
σύγχρονες µέθοδοι στην παραγωγή ιδιαίτερα προϊόντων γεωργικής προέλευσης, απαιτούν πλήρως 
καταρτισµένο προσωπικό µε τις νέες µεθόδους και αντιλήψεις που περιλαµβάνουν την προστασία 
του καταναλωτή αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.   
 
Ο τουρισµός, αποτελεί ένα δυνατό σηµείο και προοπτική και για τα µεταποιηµένα προϊόντα 
γεωργικής προέλευσης, αφού οι 2,4 εκατοµµύρια τουρίστες συµβάλλουν στην κατανάλωση µεγάλου 
µέρους της εγχώριας παραγωγής προϊόντων όπως το κρασί, τα τυριά (µε το χαλούµι να 
πρωταγωνιστεί), τα αλλαντικά (λουκάνικα, παστουρµάς) κα. Οι τουρίστες έρχονται σε επαφή µε τα 
Κυπριακά προϊόντα (παραδοσιακά και µη) οπότε αν αυτό αξιοποιηθεί σωστά µπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για περαιτέρω προώθηση τους στις αγορές του εξωτερικού γι αυτό και υπάρχει ανάγκη για 
εκσυγχρονισµό των µεθόδων προβολής και εµπορίας χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους 
τεχνολογίας. 

   
3.1.3. Περιβάλλον και ∆ιαχείριση της γης 
 
Παρά τη µερική επιδείνωση της η ποιότητα του περιβάλλοντος της Κύπρου παραµένει σχετικά 
ψηλή. Οι πιέσεις όµως από την ταχύρρυθµη ανάπτυξη οδήγησαν σε καταπόνηση του σε µερικές 
περιοχές. Η τουριστική ανάπτυξη επικεντρώθηκε κυρίως στις παράκτιες περιοχές ασκώντας έντονες 
πιέσεις και οδηγώντας σε εκτενή αστικοποίηση τους. Παράλληλα, η µείωση του πληθυσµού και η 
υποτονικότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές, οδήγησαν σε υποβάθµιση 
πολύτιµων στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.  
 
Η επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον είναι πολύ σηµαντική αφού η εγκατάλειψη της γης και η 
εντατικοποίηση της παραγωγής είναι από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της υπαίθρου. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τη σχετικά µεγάλη έκταση που καταλαµβάνει η 
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ακαλλιέργητη και άγονη γη (εγκαταλελειµµένη γεωργική γη) η ανάγκη για περιορισµό της επέκτασης 
της είναι µεγάλη.  
 
Ο προστατευτικός ρόλος που µπορεί να έχει η γεωργία αντικατοπτρίζεται µε τη συµβολή της στη 
διατήρηση του αγροτικού παραδοσιακού τοπίου και τη συγκράτηση του πληθυσµού σε περιοχές µε 
περιορισµένες προοπτικές οικονοµικής δραστηριότητας. Κάποιες καλλιέργειες όπως τα φυλλοβόλα 
και τα αµπέλια, πέρα από την καθαρά οικονοµική συνεισφορά τους είναι πιο σηµαντικά για τη 
διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου στις ορεινές κυρίως περιοχές µε θετικές επιπτώσεις τόσο από 
περιβαλλοντικής όσο και τουριστικής άποψης.   

 
Βιοποικιλότητα 
Ο πλούτος αναφορικά µε την βιοποικιλότητα φαίνεται και από τον αριθµό διαφορετικών ειδών και 
ενδηµικών ειδών φυτών, ζώων κτλ που µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί στην Κύπρο (Παράρτηµα Ι, 
Πίνακες 9α και 9β).  
 
Ο ρόλος των δασών στο δίκτυο «Φύση 2000» και γενικότερα στην προστασία και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας είναι πολύ σηµαντικός καθώς 19 περιοχές του δικτύου που καλύπτουν περίπου το 
97% των χερσαίων οικοσυστηµάτων χαρακτηρίζονται ως δασικές.  Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί 
ότι ο ρόλος των κρατικών δασικών περιοχών είναι ακόµη πιο σηµαντικός αφού καλύπτουν περίπου 
το 85% των χερσαίων οικοσυστηµάτων. 
 
Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί τον πιο σηµαντικό από τους στρατηγικούς 
στόχους του δασικού τοµέα αφού ολόκληρη η Κύπρος έχει καταταχθεί ως περιοχή υψηλού 
κινδύνου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Προστασίας στο οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: η 
κατασκευή και βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων και δρόµων, η λειτουργία πυροφυλακίων για 
σκοπούς ανίχνευσης, η πραγµατοποίηση περιπολιών για σκοπούς ανίχνευσης και άµεσης 
καταστολής, η διατήρηση συστήµατος τηλεπικοινωνιών, κτλ.  Παρά τη λήψη αυτών των µέτρων 
κάθε χρόνο υπάρχουν 275 πυρκαγιές (µέσος όρος τελευταίων 5 χρόνων) οι οποίες καίουν µια 
έκταση 2.486 εκταρίων/ έτος.  
 
Υπάρχουν στην Κύπρο κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες αµπελιών όπως είναι το Μαραθεύτικο (ή 
Βαµβακάδα), η Λευκάδα, η Προµάρα, το Σπούρτικο, η Μοροκανέλλα, το Γιαννούδι, το Φλούρικο η 
Κανέλλα και το Όµοιο καθώς και κάποιες παραδοσιακές φυλές ζώων χαµηλής παραγωγικότητας 
που απειλούνται µε εξαφάνιση, η προστασία και διατήρηση των οποίων θεωρείται σηµαντική επειδή 
µεταξύ άλλων εµφανίζουν σήµερα και πολύ αναβαθµισµένο οινολογικό ενδιαφέρον. Οι ποικιλίες 
αυτές υπάρχουν σήµερα σε πολύ µικρές εκτάσεις. Όσον αφορά τις λευκές ποικιλίες (Προµάρα, 
Κανέλλα, Μοροκανέλλα και Σπούρτικο) έχουν αποµείνει µόνο 7 δεκάρια και κάποια διάσπαρτα. Ως 
προς τις ερυθρές ποικιλίες (Μαραθεύτικο, Λευκάδα, Γιαννούδι Φλούρικο και Όµοιο) έχουν αποµείνει 
περίπου 2.200 δεκάρια, τα 1.200 εκ των οποίων καλύπτονται από Μαραθεύτικο.  
 
Όσον αφορά τις παραδοσιακές φυλές ζώων σηµαντική είναι η φυλή των ντόπιων αγελάδων και τα 
κυπριακά παχύουρα πρόβατα. Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο εκτρέφονται 200 αγελάδες και 30 
ταύροι της ντόπιας φυλής, καθώς και περίπου 550 ντόπια παχύουρα πρόβατα. 
 
Το οικολογικό ∆ίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» και η συµβολή του στην Βιοπικοιλότητα.  
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE Third Countries το 1999 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία για να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε και πρότεινε στην 
Ευρωπαική Επιτροπή 38 περιοχές για ένταξη τους στο ∆ίκτυο «Φύση 2000». Οι περιοχές αυτές 
έιναι αντιπροσωπευτικές των ορεινών όγκων, των υγροβιοτόπων και των παράκτιων περιοχών.   Οι 
περιοχές του ∆ικτύου «Φύση 2000» που καλύπτουν το 14% (82.583 εκτάρια) της συνολικής 
έκτασης του εδάφους που ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2008. Οι γεωργικές  εκτάσεις καλύπτουν 13000 εκτάρια του 
∆ικτύου εκ των οποίων τα 2015 εκτάρια είναι ιδιωτική γεωργική γη και τα 10.419 είναι ιδιωτικές 
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εκτάσεις µε φυσική βλάστηση (δέντρα, θάµνοι, δάση) (Πίνακας 10 – Παράρτηµα ΙΙ). Η ιδιωτική 
γεωργική γη είναι αµελητέα και η διαχείριση της δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην επίτευξη των 
στόχων του ∆ικτύου «ΦΥΣΗ 2000».  
  Για την προστασία της φύσης και των άγριων ειδών η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και 
το Τµήµα ∆ασών (για τις ∆ασικές) έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων για τις 
περιοχές του ∆ικτύου «Φύση 2000». Με το πρόγραµµα LIFE/Nature το οποίο ήταν 
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακής ∆ηµοκρατία έχουν ετοιµαστεί  
∆ιαχειριστικά Σχέδια για τις περιοχές Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους, Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Κάβο 
Γκρέκο, Βουνί Παναγιά, Κοιλάδα ∆ιαρίζου. Για την περιοχή Αλυκές Λάρνακας υπήρχε ∆ιαχειριστικό 
Σχέδιο από το 1997 το οποίο είχε ετοιµαστεί από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, οι πρόνοιες 
του οποίου εφαρµόζονται. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο των Αλθκών πρόκειται να αναθεωρηθεί και η  
Υπηρεσία Περιβάλλοντος βρίσκεται  στο στάδιο προκήρυξης προσφορών.   Στο Πρόγραµµα της 
Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης (χρηµατοδότηση 2004) ετοιµάστηκαν διαχειριστικά σχέδια για 8 
περιοχές του ∆ικτύου “ΦΥΣΗ 2000”. ΟΙ περιοχές αυτές είναι .η Μαδαρί – Παπούτσα, Σκούλλη, 
Λύµπια Αγ. Άννα, Περιοχή Λιµνάτη, Μάµµαρη – ∆ένεια, Αλυκός Ποταµός- Αγ. Σωζόµενος, Περιοχή 
Μιτσερού και Πόλις Γιαλιά. Επιπλέον, έχουν κατακυρωθεί προσφορές (Transition Facility 2006) για 
την ετοιµασία 13 επιπλέον διαχειριστικών σχεδίων για τις ακόλουθες περιοχές: «Χα -Ποτάµι», 
«Επισκοπή Μωρού Νερού», «Μαυροκόλλυµπος», «Ακρωτήρι Άσπρο και Πέτρα του Ρωµιού», 
«Ασγάτα», «Λεύκαρα», «∆ρυµού» «Κρήτου Μαρόττου», «Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς», «Κοιλάδα 
Καρκώτη», «Κοιλάδα Ποταµού Μαρούλλενας», «Κοιλάδα Ποταµού Περιστερώνας», «Ξερός 
Ποταµός». Τονίζεται ότι, το Τµήµα δασών βρίσκεται στην διαδικασία εκπόνησης ∆ιαχειριστικών 
Σχεδίων για τις περιοχές ∆άσος  Πάφου και Μαχαιρά.   
 

Στην παρούσα φάση, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στις διαβουλεύσεις  µε τους τοπικούς 
φορείς για ενηµέρωση των µέτρων και προνοιών των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές του 
∆ικτύου «Φύση 2000».  Όσον αφορά την εφαρµογή των προνοιών που προβλέπουν οι πιο πάνω 
Οδηγίες εντός των περιοχών του ∆ικτύου ″ΦΥΣΗ 2000″, το Τµήµα Περιβάλλοντος βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο για την έκδοση διατάγµατος για την εφαρµογή των προνοιών των διαχειριστικών 
σχεδίων.  
  

Υπάρχει επίσης ∆ίκτυο 7 Προστατευόµενων ∆ασικών Περιοχών (περιοχές προστασίας της 
φύσης και εθνικά δασικά πάρκα) το οποίο καλύπτει έκταση 23.079 εκταρίων που ανέρχεται στο 6% 
της έκτασης των δασικών περιοχών ολόκληρου του νησιού. Οι περιοχές αυτές προστατεύονται µε 
βάση τη ∆ασική Νοµοθεσία. 
 
 
Περιοχές Απείρου Φυσικού Κάλλους - High Nature Value farmland areas  
Σύµφωνα µε τον δείκτη High Nature Value farmland areas οι περιοχές στις οποίες η γεωργία συνδέεται 
µε υψηλή βιοποικιλότητα αποτελούν περίπου το 12% της συνολικής έκτασης της Κύπρου (110.000 από 
τα 925.100 εκτάρια, Πηγή: Corin Landcover Database).  Σε αυτές περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις 
της περιοχής της Κάτω Πάφου, της παραλιακής πεδινής και λοφώδους περιοχής της Πάφου, των 
Κρασοχωριών, της κοιλάδας Χρυσοχούς, των ποτάµιων και παραποτάµιων περιοχών, καθώς και 
εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές του ∆ικτύου Φύση 2000 και είναι σηµαντικές για κάποια είδη 
χλωρίδας και πανίδας.  Συγκεκριµένα στοιχεία για τις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν και συνεπώς δεν 
µπορεί να περιγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση και να καθοριστούν στόχοι.  Ως εκ τούτου κρίνεται 
σκόπιµο όπως κατά την έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος να µην  συµπεριληφθούν 
οποιεσδήποτε συγκεκριµένες δράσεις στις περιοχές αυτές. Χωρίς την ύπαρξη όλων των απαραίτητων 
στοιχείων, µε τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας βάσης δεδοµένων και κατά συνέπεια 
ελέγχου των γεωργικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε υψηλή βιοποικιλότητα, η ένταξη ενός 
µέτρου ειδικά για τις περιοχές αυτές ελλοχεύει µεγάλους κινδύνους µε µεγαλύτερο τη µη αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων. Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ προτίθεται να 
προχωρήσει στην τροποποίηση του Προγράµµατος µε την προσθήκη ενός ειδικού µέτρου µόλις 
ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διεργασίες που να επιτρέπουν την οµαλή και αποτελεσµατική 
υλοποίηση του.  
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∆ιαχείριση του νερού 
Ως αποτέλεσµα του κλίµατος στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τα µακρά ζεστά καλοκαίρια και τη 
χαµηλή ετήσια βροχόπτωση, η έλλειψη νερού αποτελεί για την Κύπρο µια πραγµατικότητα που 
επιδεινώνεται συνεχώς.  Παρόλο που τα τελευταία 40 χρόνια προτεραιότητα του κράτους ήταν η 
ανάπτυξη των υδάτινων πόρων (ειδικότερα η δηµιουργία ταµιευτήρων νερού για τη συλλογή της 
χειµερινής ροής προς χρήση κατά τη θερινή περίοδο) και η προώθηση µέτρων για εξοικονόµηση 
νερού, η περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού παραµένει γεγονός. Τα αυξηµένα φαινόµενα σοβαρής 
ανοµβρίας - αποτέλεσµα των κλιµατολογικών αλλαγών - καθώς και η µεγάλη αύξηση των υδατικών 
αναγκών επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ, η συνεχής έλλειψη πόρων από τα επιφανειακά ύδατα 
έχει οδηγήσει στην υπεράντληση των υδροφορέων, µε αποτέλεσµα τα περισσότερα συστήµατα 
υπόγειων υδάτων να χαρακτηρίζονται σήµερα ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο».  Μεταξύ των υπόγειων 
υδροφορέων της ελεύθερης Κύπρου, το µεγαλύτερο πρόβληµα υπεράντλησης παρατηρείται στους 
υδροφορείς Κοκκινοχωριών, Γερµασόγειας και Πέγειας µε αποτέλεσµα τη διείσδυση του θαλάσσιου 
νερού στους υδροφορείς και τον επηρεασµό της ποιότητας του.  Στις περιοχές αυτές εφαρµόζεται 
ειδική νοµοθεσία που µεταξύ άλλων προνοεί την παροχή άδειας για άντληση του υπόγειου νερού 
και κατά συνέπεια ελέγχεται η υπόγεια στάθµη του. 
 
Στην προσπάθεια αντιµετώπισης των επιπτώσεων από την, επί σειρά ετών, ανοµβρία οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του κράτους έχουν στραφεί προς νέους υδάτινους πόρους, προσθέτοντας στο ισοζύγιο 
µεγάλες ποσότητες από την αφαλάτωση θαλάσσιου νερού και την επαναχρησιµοποίηση 
εξαγνισµένων λυµάτων.  Ταυτόχρονα η χρήση Βελτιωµένων Συστηµάτων Άρδευσης 
χρησιµοποιείται κατά 95% στις αρδευόµενες καλλιέργειες µε αποτέλεσµα την τεράστια 
εξοικονόµηση νερού που υπολογίζεται σε 55 εκ. κυβικά µέτρα νερού ετησίως. 
 
Οι µέσες συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλη την ελεύθερη Κύπρο ανέρχονται σε 267 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερό, από τα οποία, 30% αφορούν τις ανάγκες για ύδρευση (για 
νοικοκυριά και τουριστικούς σκοπούς), 63% αφορούν τις ανάγκες για αρδευτικούς σκοπούς (για 
γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία), 2% για χώρους πρασίνου, 2% για βιοµηχανικούς σκοπούς 
και 3% για σκοπούς τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων. Κύριες πηγές νερού είναι 
τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, το αφαλατωµένο νερό και τα επεξεργασµένα λύµατα 
(Πίνακας 11 – Παράρτηµα Ι).    
 
Τα τελευταία χρόνια µειώθηκε σηµαντικά η έκταση των αρδευόµενων µόνιµων καλλιεργειών και 
αυξήθηκε των ετήσιων µε αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση και την ευελιξία χρήσης των 
υδατικών πόρων µε τελικό στόχο την αειφορία.  Ο παράγοντας νερό λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά 
την ετοιµασία των προγραµµάτων προώθησης των αρδευόµενων καλλιεργειών. 
 
Όµως, λόγω της εξάρτησης των υδατίνων πόρων του τόπου από τη βροχόπτωση και του 
προβλήµατος συχνής έλλειψης νερού που προκαλείται από την ανοµβρία, η ετήσια ποσότητα 
κατανάλωσης νερού δεν είναι σταθερή αλλά κυµαίνεται από έτος σε έτος, ανάλογα µε τη διαθέσιµη 
ποσότητα.  Οι µεγαλύτερες διακυµάνσεις/ περιορισµοί αφορούν το νερό για γεωργικές 
δραστηριότητες (άρδευση).  
 
Ως δείκτης για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού χρησιµοποιείται το πλεόνασµα αζώτου 
υπολογιζόµενο σε κιλά ανά εκτάριο.  Για την Κύπρο, µε έτος υπολογισµού το 2000, ο δείκτης αυτός 
ήταν 44 κιλά ανά εκτάριο, χαµηλότερος δηλαδή από το µέσο όρο της ΕΕ των 15 (55 κιλά ανά 
εκτάριο).  Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί έξι ευαίσθητες ζώνες στη νιτρορύπανση και το µεγαλύτερο 
πρόβληµα παρατηρείται στις ανατολικές περιοχές όπου καλλιεργούνται κυρίως πατάτες.  Η 
τοποθέτηση κοπριάς στις 6 ζώνες είναι ελεγχόµενη και δεν αναµένονται οποιαδήποτε προβλήµατα.  
Η Κύπρος µε Υπουργικό ∆ιάταγµα καθόρισε το Σχέδιο ∆ράσης για τη νιτρορύπανση το οποίο 
άρχισε να εφαρµόζει στις έξι ευαίσθητες ζώνες.  Η αύξηση όµως των εντατικών καλλιεργειών µε την 
εκτεταµένη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων κτλ είναι ένας καθοριστικός αρνητικός παράγοντας 
για την ποιότητα του νερού.  Συγκεκριµένα το πρόβληµα εντοπίζεται σε καλλιέργειες όπως οι 
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πατάτες και τα λαχανικά και σε µικρότερο βαθµό στα εσπεριδοειδή.  Επίσης, η χρήση της κοπριάς 
και της λάσπης πρέπει να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα 
χειροτέρευσης της ποιότητας των νερών. 
 
Όσον αφορά τα θέµατα συγκέντρωσης φωσφόρου και φυτοφαρµάκων αυτά βρίσκονται σε χαµηλά 
επίπεδα και δεν αναµένονται να δηµιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήµατα.  Οι βασικές ζώνες που 
αντιµετωπίζουν αγροπεριβαλλοντικά προβλήµατα είναι οι ορεινές – ηµιορεινές όπου καλλιεργούνται 
τα οινοποιήσιµα αµπέλια και οι παραθαλάσσιες όπου καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή και οι 
πατάτες.  Η εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο αλλά και η συνέχιση τους στη νέα αναµένεται να µειώσει τη χρήση λιπασµάτων και 
φυτοπροστατευτικών ουσιών. 
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη που απαιτείται από το άρθρο 5 της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά 
(η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία) σηµαντικός αριθµός υδατικών 
συστηµάτων έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο µη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας.  
Ένας από τους λόγους είναι οι πιέσεις από αγροτικές δραστηριότητες.  Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί όσον αφορά το θέµα της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα νερά στις έξι ευαίσθητες ζώνες για τη νιτρορύπανση.  
 
Η Οδηγία Αρ. 96/61/ΕΕ, σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης, 
γνωστή ως Οδηγία IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα νοµοθετήµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο 
του 1999, µε τη δέσµευση να εφαρµοσθεί σε όλες τις υφιστάµενες και επηρεαζόµενες µονάδες µέχρι 
τον Οκτώβριο του 2007.  
 
Η Κυπριακή νοµοθεσία εναρµονίσθηκε µε την Οδηγία, µέσω του Νόµου Αρ. 56(Ι)/2003.  
Προβλέπεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χορήγησης αδειών (Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, Άδεια 
Εκποµπής Αέριων Αποβλήτων, Άδεια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων), βασισµένο στην εφαρµογή των 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών οι οποίες συνιστούν το πλέον εξελιγµένο και αποτελεσµατικό 
στάδιο των διεργασιών και µεθόδων παραγωγής για την προστασία του περιβάλλοντος.  Σύµφωνα 
µε το Νόµο αυτό, οι εγκαταστάσεις, εντατικής εκτροφής πουλερικών οι οποίες διαθέτουν πάνω από 
40.000 θέσεις για πουλερικά και οι χοιροτροφικές µονάδες µε δυναµικότητα θέσεων πάνω από 
2.000 χοίρους παραγωγής άνω των 30 κιλών ή 750 για χοιροµητέρες (αµιγή χοιροστάσια), 
θεωρούνται ως ιδιαίτερα ρυπογόνες και χρειάζεται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του ολοκληρωµένου 
έλεγχου και πρόληψης της ρύπανσης. 
 
Στην Κύπρο, το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο λόγω του µεγάλου αριθµού κτηνοτροφικών 
µονάδων εντατικής εκτροφής, πτηνοτροφείων αλλά και χοιροστασίων και της συγκέντρωσής τους σε 
ορισµένες περιοχές.  Στην Κύπρο σήµερα λειτουργούν 40 πτηνοτροφικές και 41 χοιροτροφικές 
µονάδες που εµπίπτουν στις ειδικές διατάξεις του Νόµου για τον Ολοκληρωµένο Έλεγχο και 
Πρόληψη της Ρύπανσης. 
 

Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην προστασία των υδάτινων πόρων και υδάτινων 
οικοσυστηµάτων µε την προώθηση εφαρµογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών, όπως την Οδηγία Πλαίσιο 
Περί Υδάτων, την Οδηγία για την Προστασία των Υπόγειων Νερών από τη Ρύπανση και την 
Υποβάθµιση, καθώς και την Οδηγία για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, το Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων έχει πρόσφατα συνάψει σύµβαση µε Συµβουλευτικό οίκο για τη µελέτη Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης των νερών της Κύπρου και Προγράµµατος Μέτρων. Η µελέτη θα ολοκληρωθεί 
στο τέλος του 2010. Επιπρόσθετα µελετάται Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας µε στόχο την 
ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.    

Παράλληλα, έχει τροχιοδροµηθεί η υλοποίηση αποχετευτικών έργων σε Κοινότητες και 
∆ήµους µε ισοδύναµο πληθυσµό πάνω από 2.000 για την εφαρµογή της Οδηγίας 91/271ΕΟΚ για τα 
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αστικά λύµατα, µε σκοπό την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την ένταξη του 
ανακυκλωµένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο. Πέραν από αυτό, προωθείται η πλήρης ένταξη στο 
υδατικό ισοζύγιο του ανακυκλωµένου νερού που παράγεται από τα αποχετευτικά συστήµατα των 
αστικών κέντρων. Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της γεωργίας, στόχος είναι 
ολοένα και περισσότερες ποσότητες ανακυκλωµένου νερού να αξιοποιηθούν για τον εµπλουτισµό 
του υπόγειου υδροφορέα καθώς και για την άρδευση υφιστάµενων γεωργικών καλλιεργειών. 
Σήµερα, παράγονται14,5 εκ. κυβ. µέτρα ανακυκλωµένου νερού και περισσότερο από το 50% 
χρησιµοποιείται για σκοπούς άρδευσης.  

Βασικός στόχος είναι η πλήρης απεξάρτηση της ύδρευσης από τη βροχόπτωση και η 
ικανοποίηση της µέγιστης ζήτησης από τις µονάδες αφαλάτωσης. Για την υλοποίηση του στόχου 
αυτού, θα επιδιώκεται µέχρι το 2012 να κατασκευαστούν πέντε Μόνιµες Μονάδες Αφαλάτωσης, µε 
συνολική παραγωγή 250.000 κυβικών µέτρων νερού την ηµέρα. Από τις πέντε αυτές Μονάδες, 
µέχρι σήµερα λειτουργούν µε µέγιστη παραγωγή δύο Μόνιµες Μονάδες Αφαλάτωσης, αυτές της 
Λάρνακας και της ∆εκέλειας, µε συνολική παραγωγή 120.000 κυβικών µέτρων την ηµέρα. 

Ενδιάµεσα, και για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όπως αυτή που σηµειώθηκε το 
2008, λόγω της παρατεταµένης ανοµβρίας, έχει κατασκευαστεί η κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης στην 
Μονή µε παραγωγή 20.000 κυβικών µέτρων νερού την ηµέρα, καθώς και η Μονάδα Επεξεργασίας 
Νερού των γεωτρήσεων Γαρίλλη µε παραγωγή 10.000 κυβικών µέτρων νερού την ηµέρα. 
Επιπρόσθετα, έχει υπογραφεί σύµβαση για την αγορά νερού από την ΑΗΚ στην περιοχή Βασιλικού, 
η οποία στην αρχή θα παράγει από κινητή µονάδα 20.000 κυβικά µέτρα την ηµέρα.  
 
Τέλος, για την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης και αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
προωθείται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων, 
συγχρηµατοδοτούµενων από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013.  
 
Περισσότερα για την υφιστάµενη κατάσταση και την υδατική πολιτική του κράτους περιλαµβάνονται 
στο κεφάλαιο 6.4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 
 
Αέρας και Κλιµατικές αλλαγές 
Σε σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές, έχει εκπονηθεί Στρατηγικό Σχέδιο για τον περιορισµό των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, λαµβάνοντας υπόψη τεχνικά αλλά και οικονοµικά κριτήρια. Το 
Σχέδιο υπολόγισε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, εκτίµησε την εξέλιξη των εκποµπών για τη 
χρονική περίοδο έως το 2020, αξιολόγησε τις προοπτικές περιορισµού των εκποµπών των αερίων 
του θερµοκηπίου και εξέτασε το κόστος και το όφελος από την εφαρµογή διαφόρων µέτρων. 
Η υλοποίηση του Σχεδίου, συνεπάγεται τη συστηµατική εφαρµογή πληθώρας µέτρων και πολιτικών, 
που θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές. Αν και αρκετά µέτρα εµφανίζουν οικονοµικά οφέλη, 
εντούτοις η υλοποίηση του όλου Σχεδίου θα απαιτήσει τη δέσµευση σηµαντικών κεφαλαίων. 
Ο τοµέας της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποτελέσει τη βάση επίτευξης 
των στόχων του Σχεδίου, µε προγράµµατα και µέτρα που αποτελούν, ήδη, µέρος της ενεργειακής 
πολιτικής, όπως: 
α) Την κατασκευή νέων συµβατικών µονάδων που θα εγκατασταθούν στο σύστηµα 
µε καύσιµο το φυσικό αέριο. 
β) Την απόσυρση παλαιών µονάδων ατµοστροβίλων του σταθµού Μονής. 
γ) Την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 
δ) Την υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων στον οικιακό – τριτογενή τοµέα που θα στοχεύουν στη 
διείσδυση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 
συµπεριφοράς των κτιρίων. Σηµαντικό ρόλο αναµένεται να διαδραµατίσει και ο τοµέας των 
µεταφορών, κυρίως µέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς, της 
προώθησης της χρήσης µικρού κυβισµού οχηµάτων, της συστηµατικής συντήρησης των 
οχηµάτων, κλπ. Οι κυριότερες µειώσεις εκποµπών στο βιοµηχανικό τοµέα, θα προέλθουν από τη 
διείσδυση του φυσικού αερίου σε επιλεγµένες βιοµηχανικές µονάδες, καθώς επίσης και την καύση 
απορριµµάτων στη βιοµηχανία τσιµέντου. Η αποτελεσµατική εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου 
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προϋποθέτει και δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης των διαφόρων οµάδων – αποδεκτών, 
καθώς και του ευρύτερου κοινού. Η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος µείωσης των 
εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου προϋποθέτει το συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων 
και τη συστηµατική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
εξεταστούν τρόποι ώστε να διασφαλιστεί η µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε 
όλα τα µέτρα του σχεδίου ανάπτυξης, όπως έχει προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασµό, λαµβάνοντας 
υπόψη τα νέα δεδοµένα. Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από Πρόταση που 
υποβλήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενέκρινε, στις 
γενικές του αρχές, το Στρατηγικό Σχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος να συντονίσει τη σταδιακή υλοποίησή του, σε συνεργασία µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και αφού αυτό διαφοροποιηθεί 
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις των διαφόρων φορέων. 
 

Ο σηµαντικότερος σταθµός στο θέµα των κλιµατικών αλλαγών είναι η Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές, και στη συνέχεια το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αν και η Κύπρος επικύρωσε 
τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο του Κιότο, το 1997 (Κυρ. Νόµος 19(ΙΙΙ)/1997) και το 2003 (Κυρ. Νόµος 
29(ΙΙΙ)/03) αντίστοιχα, δεν έχουµε αναλάβει ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις. Επίσης, η Κύπρος δεν ήταν µέλος 
της ΕΕ όταν συµφωνήθηκαν οι επιµέρους δεσµεύσεις των Κρατών-Μελών της για την πρώτη περίοδο 
δεσµεύσεων (2008 – 2012).  Έτσι, στα πλαίσια της από κοινού επίτευξης του στόχου του  8% για την ΕΕ, η 
Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών των 
αερίων του θερµοκηπίου. Στον Πίνακα 12 του Παραρτήµατος ΙΙ φαίνονται οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
στην Κύπρο για την περίοδο 1990 – 2007 όπου παρατηρείται αύξηση κατά 83%. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου του 2008 έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσµίως για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής και να αντιµετωπίσει την 
πρόκληση για την εξασφάλιση ασφαλών, βιώσιµων και ανταγωνιστικών ενεργειακών πόρων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει δεσµευτεί για στόχο µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% από το 2005, 
µέσα από το νοµοθετικό πακέτο κλίµα και ενέργεια, το οποίο ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 
Κοινοβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2008. Οι πολιτικοί δηλώνουν πρόθυµοι να θέσουν στόχο µείωσης το 30% σε 
σχέση µε το 2005 σε περίπτωση που άλλες µεγάλες χώρες αναλάβουν δεσµεύσεις µείωσης των εκποµπών. 

� Το πακέτο κλίµα και ενέργειας, αποτελείται από τέσσερα νοµοθετήµατα: (α) τροποποίηση του 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής, (β) ανάληψη εθνικών στόχων µείωσης των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου από τοµείς που δεν περιλαµβάνονται στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής της ΕΕ, (γ) οδηγίες για υποστήριξη της τεχνολογίας συλλογής και γεωλογικής αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα, και τέλος (δ) την αύξηση των στόχος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές (εκτός αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος). 

� Το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής της ΕΕ είναι, -και θα παραµείνει-, ο βασικός πυλώνας της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις κλιµατικές αλλαγές. Αποτελεί και το κυριότερο εργαλείο που έχει η ΕΕ στην 
διάθεσή της για να στρέψει τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες. Με βάση και την εµπειρία που 
αποκοµίστηκε  από το 2005 ως σήµερα, η προτεινόµενη αναθεώρηση του συστήµατος αποσκοπεί στην 
ενίσχυσή του και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Μία από τις κυριότερες αλλαγές που έγινε είναι η 
αντικατάσταση των Εθνικών Σχεδίων Κατανοµής από ένα συνολικό ανώτατο όριο εκποµπών στο επίπεδο 
της ΕΕ, που θα µειώνεται σε ετήσια βάση, γραµµικά, ως το 2020. 

� Για τους κλάδους που δεν καλύπτονται από το ΣΕ∆Ε, όπως οι µεταφορές, τα κτίρια ή η γεωργία, οι 
εθνικοί στόχοι βασίζονται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και κυµαίνονται ανάµεσα στο µείον 20% και το συν 20% 
από τα επίπεδα του 2005. Ο στόχος που έχει τεθεί για την Κύπρο, είναι µείωση κατά 5% των εκποµπών 
από τα επίπεδα του 2005. 

� Κατά το 2008 ψηφίστηκαν και µία σειρά άλλων νοµοθετηµάτων η οποία αποσκοπεί στη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου: η συµπερίληψη των αεροµεταφορών στο σύστηµα εµπορίας 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η ποιότητα των καυσίµων σχετικά µε τις εκποµπές τους αερίων του 
θερµοκηπίου, και η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.  

 
Για τις ποσότητες αµµωνίας που παράγονται από τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και τα 
απόβλητα τους και για το υποξείδιο του αζώτου που παράγεται από τη χρήση αζωτούχων 
λιπασµάτων στη γεωργία και από την καύση αγροτικών υπολειµµάτων, δεν υπάρχουν δεδοµένα 
όσον αφορά τις συνολικές ποσότητες που παράγονται.  Ο υπολογισµός τους από θεωρητικά διεθνή 
δεδοµένα µπορεί να καταλήξει σε λανθασµένο αποτέλεσµα.   
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Η θετική συνεισφορά των Κυπριακών δασών στην απάµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών µέσω της 
δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα φαίνεται από την συνολική ποσότητα άνθρακα που περιέχεται 
στην Ετήσια Προσαύξηση των δασικών δέντρων και η οποία ανέρχεται περίπου στους 0,037 
εκατοµµύρια µετρικούς τόνους.  Προς αυτή την κατεύθυνση είναι υποβοηθητική η στήριξη των 
δασώσεων που παρέχεται τόσο από το υφιστάµενο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου δασώθηκαν 
περίπου 250 εκτάρια όσο και από Εθνικούς Πόρους όπου δασώνονται περίπου 200 εκτάρια/έτος.   
 

Όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος, στο δασικό τοµέα 
είχαµε το 2004 παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας ύψους 1,04 ktoe.  Στην Κύπρο η ανανεώσιµη 
ενέργεια από το δασικό τοµέα προέρχεται µόνο από καυσόξυλα (προερχόµενα από κρατικά και 
ιδιωτικά δάση) καθώς επίσης και άλλα υπολείµµατα ξύλου από τις µεταποιητικές βιοµηχανίες.  
Επίσης, παρά το ότι η συνεισφορά της γεωργίας στην παραγωγή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 
προς το παρών δεν κρίνεται σηµαντική εντούτοις υπάρχουν άλλα προγράµµατα για παραγωγή 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.  Ένας από τους κύριους στόχους της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής είναι και η όσο το δυνατό µεγαλύτερη εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ).  Στο Σχέδιο ∆ράσης για Ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο 
περιλαµβάνονται στόχοι όπως ο διπλασιασµός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της Κύπρου από 4,5% που ήταν το 1995 σε 9% µέχρι το 2010, η αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ 
στην παραγωγή ηλεκτρισµού από µηδενική σε 6% µέχρι το 2010, η εξάλειψη των εµποδίων στην 
ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ενίσχυση όλων των µορφών ΑΠΕ που ήδη προσφέρονται στην Κύπρο 
(αιολικής, ηλιακής, βιοµάζας και φωτοβολταϊκών). Μέσα από το πακέτο κλίµα και ενέργεια, ο στόχος που 
τέθηκε για την Κύπρο είναι 13% από ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 
2020. 

  
Εγκατάλειψη γης και διάβρωση εδαφών 
Ακριβή στοιχεία για τη διάβρωση των εδαφών δεν υπάρχουν, το πρόβληµα όµως υφίσταται κυρίως 
στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. Οι κύριοι παράγοντες που εντείνουν το πρόβληµα αυτό είναι η 
σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής βροχοπτώσεις, οι µεγάλες κλίσεις, οι πυρκαγιές, η 
εγκατάλειψη της καλλιεργήσιµης γης και σε µικρότερο βαθµό η υπερβόσκηση ή και το είδος των 
φυτών που καλλιεργούνται. 
 
Γενικά αναφορικά µε το περιβάλλον υπάρχει ανάγκη για προστασία του λόγω δύο σοβαρών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει όπως είναι η εγκατάλειψη της γης και η εντατικοποίηση της 
παραγωγής. Στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές υπάρχει µεγάλο πρόβληµα λόγω εγκατάλειψης, 
που σε συνδυασµό µε τις έντονες βροχοπτώσεις, τις µεγάλες κλίσεις του εδάφους, το περιορισµένο 
βάθος, το µικρό ποσοστό της οργανικής ουσίας, την περιορισµένη βλάστηση και τις πυρκαγιές, 
οδηγεί στη διάβρωση των εδαφών. Παρά τις προαναφερθείσες αιτίες διάβρωσης των εδαφών κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα και ζηµιές. Αναµένεται ότι µε τα 
διάφορα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (κατασκευή αναβαθµίδων, χρήση 
Βελτιωµένων Συστηµάτων Άρδευσης, καλλιέργεια έναντι ζιζανιοκτονίας, κατασκευή και συντήρηση 
αναβαθµίδων και ξηρολιθιών, αναδάσωση γεωργικής και µη γεωργικής γης, κλπ) θα αµβλυνθεί 
περαιτέρω το πρόβληµα της διάβρωσης των εδαφών.  Η υποχρεωτική εφαρµογή των Καλών 
Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών που προϋποθέτει ενέργειες που προστατεύουν από την 
διάβρωση σε σειρά αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Άξονα 2 που καλύπτουν τις βασικότερες 
καλλιέργειες αναµένεται να συµβάλει στην βέλτιστη αντιµετώπιση του φαινοµένου της διάβρωσης. Η 
εντατικοποίηση της παραγωγής από την άλλη, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας, 
των ήδη φτωχών σε οργανική ουσία, εδαφών.   
  
3.1.4. Αγροτική οικονοµία και ποιότητα ζωής 
 
Εξαιτίας των περιορισµένων εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης  η οικονοµική δραστηριότητα 
της πλειοψηφίας των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σχετίζεται άµεσα µε τον πρωτογενή τοµέα, 
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µε όλα τα προβλήµατα που αυτό συνεπάγεται λόγω του µεγάλου βαθµού αβεβαιότητας και 
εξάρτησης από αστάθµητους παράγοντες.  
 
Όσον αφορά τη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές παρά το ότι υπάρχει πρόσβαση σε βασικές 
υποδοµές/ υπηρεσίες, εντούτοις χρειάζεται βελτίωση σε σύγκριση µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες και 
υποδοµές των αστικών κέντρων.  
 
Προβλήµατα παρατηρούνται σε κάποιες από τις βασικές υποδοµές των αγροτικών περιοχών µε 
σηµαντικότερο αυτό της έλλειψης ικανοποιητικού οδικού δικτύου και άµεσης και λειτουργικής 
σύνδεσης (µέσα µαζικής µεταφοράς) µεταξύ των αστικών κέντρων και των αγροτικών περιοχών 
αλλά και των αγροτικών περιοχών µεταξύ τους.  Σε γενικές γραµµές δεν εντοπίζονται σοβαρές 
ελλείψεις αναφορικά µε την γενική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και παιδεία υπάρχουν όµως 
περιθώρια βελτίωσης κυρίως προς την κατεύθυνση τη εξειδίκευσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 
3.1.5. Οµάδες Τοπικής ∆ράσης – Leader 
 
Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο έγινε προσπάθεια αναγνώρισης τοπικών πυρήνων 
που θα µπορούσαν να αναλάβουν την υλοποίηση διαφόρων τοπικών δράσεων.  Οι εγκεκριµένες 
µέχρι και το 2005 Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) κάλυπταν συνολικά 84 κοινότητες, 25% περίπου 
των εδαφών που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ένα ποσοστό της τάξεως του 10% 
του συνολικού πληθυσµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος 
από το Κράτος (31% του αγροτικού πληθυσµού).  Η φιλοσοφία του LEADER είναι κάτι σχετικά 
καινούριο για την Κυπριακή πραγµατικότητα και δεν υπάρχει ικανοποιητική εµπειρία.  Βρισκόµαστε 
ακόµα στα πρώτα στάδια λειτουργίας των ΟΤ∆ και οι περισσότερες φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου που καλούνται να αναλάβουν αφού αντιµετωπίζουν 
διάφορα προβλήµατα (διοικητικά, οικονοµικά, έλλειψη προσοντούχου και ειδικά εκπαιδευµένου 
προσωπικού). 

 
3.1.6 Σύνοψη Προβληµάτων/ Αδυναµιών και Πλεονεκτηµάτων/ ∆υνατών σηµείων  
 
Συνοψίζοντας ως αδύνατα σηµεία της κυπριακής γεωργίας µπορούν να θεωρηθούν το µικρό 
µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός του αγροτικού κλήρου, η γήρανση και το χαµηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού που σε συνδυασµό µε µερικούς ακόµα παράγοντες όπως 
το ξηροθερµικό κλίµα, το έντονο ανάγλυφο, τη χαµηλή γονιµότητα των εδαφών και την έλλειψη 
νερού ενισχύουν το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζει. Αδυναµίες εντοπίζονται και 
στην περιορισµένη επιστηµονική έρευνα αναφορικά µε τον τοµέα της γεωργίας. Μια επιπλέον 
αδυναµία είναι και η γεωγραφική θέση της Κύπρου. Από τη µία είναι η πιο κοντινή από τα Κράτη 
Μέλη της Ε.Ε.  σε χώρες που εµπλέκονται στην Ευρωµεσογειακή συνεργασία, µε αποτέλεσµα να 
δέχεται ουσιαστικά το µεγαλύτερο µέρος των επιπτώσεων από τα προϊόντα που εισάγονται από 
αυτές, τα οποία είναι αντίστοιχα µε τα Κυπριακά. Από την άλλη, ενώ η Κυπριακή αγροτική οικονοµία 
δέχεται τις ανταγωνιστικές πιέσεις από τις συνθήκες που δηµιουργεί η ενιαία αγορά, οι θετικές 
επιπτώσεις δεν είναι τόσο ορατές αφού, αφενός µεν λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 
στην Κυπριακή γεωργία και αφετέρου λόγω της απόστασης από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, 
µε συνέπεια το ψηλό  κόστος µεταφοράς, µειώνονται οι δυνατότητες που προσφέρει ο ελεύθερος 
ανταγωνισµός. Εντοπίζονται επίσης ανάγκες για αναδιάρθρωση του τοµέα των σιτηρών, 
ενδυνάµωση του τοµέα ζωοτροφών και περαιτέρω προώθηση της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τοµείς της γεωργικής 
παραγωγής.  
 
Κάποια από τα προβλήµατα και αδυναµίες της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της Κύπρου 
είναι το ψηλό κόστος ευκαιρίας, η προϊούσα εγκατάλειψη της υπαίθρου, η γήρανση και το χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσµού καθώς και η περιορισµένη κάλυψη και 
δραστηριοποίηση των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης. Τα παραπάνω επηρεάζουν δυσµενώς τόσο την 



 21

ανταγωνιστικότητα του τοµέα (µε αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις) όσο και την ποιότητα ζωής 
στην ύπαιθρο. ∆ιαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη για βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού και διατήρηση 
του αγροτικού πληθυσµού και κυρίως των νέων στην ύπαιθρο. Σηµαντική είναι επίσης και η ανάγκη 
αύξησης της γεωγραφικής κάλυψης των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης αλλά και βελτίωσης τους ώστε 
να είναι σε θέση να λειτουργούν σωστά και αποτελεσµατικά.  
 
Ως δυνατά σηµεία θεωρούνται η ύπαρξη επιχειρηµατικού τύπου µονάδων ικανοποιητικού µεγέθους 
σε κάποιους τοµείς (π.χ. χοιροτροφία, αγελαδοτροφία) καθώς και οι κλιµατολογικές συνθήκες που 
ευνοούν την παραγωγή πρώιµων µεσογειακών προϊόντων. Στις θετικές προοπτικές του γεωργικού 
τοµέα πρέπει να περιληφθεί και η επίδραση του τουρισµού. Ενώ ο πληθυσµός της Κύπρου 
κυµαίνεται γύρω στα 0,8 εκατοµµύρια, στην εξέταση των προοπτικών κατανάλωσης των αγροτικών 
προϊόντων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι κατά µέσο όρο 2,4 εκατοµµύρια τουρίστες που 
επισκέπτονται την Κύπρο ετησίως. Η τουριστική βιοµηχανία συντελεί σηµαντικά στην κατανάλωση 
µεγάλου µέρους της παραγωγής των φρέσκων κυρίως φρούτων και λαχανικών.  
 
Πλεονέκτηµα επίσης αποτελεί η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και παραδόσεις που µπορούν να 
παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο 
(αγροτουρισµός). Ένας ακόµα παράγοντας που µπορεί να συµβάλει στην επαναδραστηριοποίηση 
και ανανέωση των αγροτικών περιοχών είναι και οι στενοί δεσµοί και η διατήρηση της ιδιοκτησίας 
των κατοίκων των πόλεων στον τόπο καταγωγής τους στην ύπαιθρο. Ως δυνατά σηµεία µπορούν 
να θεωρηθούν επίσης το ευνοϊκό κλίµα, η βιοποικιλότητα, η οµορφιά του τοπίου, η γραφικότητα κτλ 
των αγροτικών περιοχών που ευνοούν την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών δραστηριοτήτων στην 
ύπαιθρο τις οποίες είναι επιθυµητό να στηρίξουµε και µέσα από το νέο Προγραµµατικό Έγγραφο για 
την Αγροτική Ανάπτυξη. 
 
3.2 Γενική Στρατηγική για αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων και αντιµετώπιση των αδυναµιών.  
 
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εφαρµόζει ένα µόνο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο βασίζεται 
εξ΄ ολοκλήρου στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Η Γενική Στρατηγική του 
Προγράµµατος είναι πλήρως ταυτισµένη µε την γενική στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
αφού δεν υπάρχουν περιφερειακές διαφοροποιήσεις.      
 
∆ιατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα που η Κύπρος έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα 
 
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την κυπριακή γεωργία.  Οι 
ενισχύσεις στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κυρίως του γεωργικού τοµέα µε 
ιδιαίτερη εστίαση σε τοµείς και προϊόντα στα οποία υπάρχει ή µπορεί δυνητικά να υπάρξει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα όπως για παράδειγµα τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, τα βιολογικά 
προϊόντα, τα αρωµατικά φυτά, τα πρώιµα και τα φυλλώδη λαχανικά.  Με τις πιστώσεις του άξονα θα 
επιδιωχθεί η στήριξη των κυπριακών γεωργικών προϊόντων έτσι ώστε να αντισταθούν στις συνεχείς 
ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από οµοειδή προϊόντα γειτονικών χωρών (εσπεριδοειδή, 
πατάτες, λαχανικά κλπ).  Τα κυπριακά προϊόντα ήδη αποτελούν την πρώτη επιλογή των Κυπρίων 
καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται σαφής προώθησή τους στην εσωτερική αγορά καθώς 
και ο εξαγωγικός προσανατολισµός τους σε τρίτες χώρες. Αυτό θα γίνει µε την προώθηση 
ποιοτικών προϊόντων αλλά και προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία.  Η προσπάθεια θα 
επικεντρωθεί στη βελτίωση των µεθόδων τυποποίησης, αποθήκευσης, συσκευασίας και διάθεσης 
των προϊόντων.  Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και στο φυσικό κεφάλαιο αποτελούν 
άµεσες προτεραιότητες της νέας προγραµµατικής περιόδου.  Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν 
θα προωθούν την επιχειρηµατικότητα, την µεταφορά της γνώσης, την εισαγωγή καινοτόµων 
δράσεων καθώς και τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού και τη προώθηση της 
καινοτοµίας.  Κατά τον σχεδιασµό των µέτρων που στοχεύουν στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη για αειφορική γεωργία µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων.  
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Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
 
Εξίσου σηµαντική προτεραιότητα για την Κύπρο αποτελεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και του αγροτικού τοπίου.  Η διατήρηση της γεωργικής γης και η του παραδοσιακού τοπίου, κυρίως 
στις ορεινές / ηµιορεινές περιοχές του νησιού αποτελούν µείζονες στρατηγικές προτεραιότητας.  
Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της εντατικοποίησης της φυτικής και 
ζωικής παραγωγής που παρατηρείται σε κάποιους παραγωγικούς τοµείς τα τελευταία χρόνια στην 
Κύπρο.  Η διατήρηση, κυρίως, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της βιοποικιλότητας µέσω 
στοχευµένων αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (όπως η βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, η 
διατήρηση των παραδοσιακών αµπελιών και των γηγενών φυλών αγελάδων και προβάτων, η 
αµειψισπορά, η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής και η καλλιέργεια έναντι ζιζανιοκτονίας), η 
ποιοτική αναβάθµιση των εδαφών, η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υδατικών πόρων και 
συστηµάτων, καθώς και η µείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος αποτελούν 
θέµατα  ύψιστης προτεραιότητας.  Η στήριξη των περιοχών Φύση 2000 (περιλαµβανοµένων των 
δασικών περιοχών), η παροχή εξισωτικής αποζηµίωσης καθώς και µια σειρά αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων θα βοηθήσουν σηµαντικά στην επίτευξη των ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων του 
Γκέτεµποργκ. Επιπλέον, η εθνική στρατηγική στοχεύει στην αειφορική διαχείριση και την ενίσχυση 
του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και περιλαµβάνει κατά σειρά προτεραιότητας την 
προστασία των δηµόσιων και ιδιωτικών δασών από τις πυρκαγιές, την ενίσχυση του κοινωνικού 
ρόλου των δασών καθώς και τη δάσωση για περιβαλλοντικούς σκοπούς.  
 
Οι ανάγκες για βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας ήταν ιδιαίτερα έντονες 
από την αρχή της προγραµµατικής περιόδου ωστόσο οι πιστώσεις που κατανεµήθηκαν στην 
Κύπτρο δεν επαρκούσαν οδηγώντας στην ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση του µέτρου 2.3  µε 
επιιπρόσθετους κρατικούς πόρους. Ως αποτέλεσµα της ανάγκης αυτής ένα σηµαντικό µέρος του 
επιπρόσθετου ποσού που κατανέµεται µέσω του πακέτου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης θα 
δαπανηθεί για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών.  
 
Νέες προκλήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης 
 

Σε ότι αφορά το επιπρόσθετο ποσό ύψους 2.260.000 εκ. που θα διατεθεί για τις νέες· προκλήσεις 
αποφασίστηκε όπως αυτό διατεθεί στα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και συγκεκριµένα στο Καθεστώς 2.3.3 « 
Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις στα Εσπεριιδοειδή»  αφού θεωρείται ότι η δράση αυτή συµβάλει 
ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία προκλήσεις. 

 
Οι κλιµατικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη και ειδικότερα σε 
ξηροθερµικές περιοχές επιβάλλουν την προώθηση µέτρων και στρατηγικών που ενισχύουν την 
προσαρµογή των καλλιεργειών στην αύξηση της θερµοκρασίας, την έλλειψη νερού και άλλους 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης που παρατηρούνται κατά την εµφάνιση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων. Παράλληλα η µείωση των εκποµπών αερίου θερµοκηπίου στη φυτική 
παραγωγή δυνητικά µπορεί να βοηθήσει στη συνολική αντιµετώπιση του φαινοµένου νοουµένου ότι 
ληφθούν δραστικά µέτρα ειδικά σε άλλους τοµείς της οικονοµίας όπως είναι η βιοµηχανία, ο 
τουρισµός και οι µεταφορές. 
 
Το Μέτρο 2.3.3. «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή» αποτελεί µια 
ολοκληρωµένη δέσµη δράσεων που συµβάλλουν στην προσαρµογή της γεωργίας στις νέες 
προκλήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από τον ∆ιαγνωστικό έλεγχο υγείας της ΚΑΠ. Συγκεκριµένα 
αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 
 
Η µηχανική αντιµετώπιση των ζιζανίων έναντι της χρήσης ζιζανιοκτόνων συµβάλλει σηµαντικά στην 
αποφυγή της ρύπανσης των υπογείων υδάτων διαφυλάσσοντας σε σηµαντικό βαθµό την αειφορία 
αυτού του πόρου. Επιπρόσθετα η ενσωµάτωση ή η επιφανειακή διατήρηση της φυτικής βιοµάζας 
στο έδαφος µειώνει την εξάτµιση και ως εκ τούτου τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Επίσης µε 
την πρακτική αυτή αυξάνει σηµαντικά ο οργανικός άνθρακας στο έδαφος ενώ ευνοείται η µικροβιακή 
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δραστηριότητα σε αυτό (παραγωγή µικροβιακής βιοµάζας) όπου ενσωµατώνεται σηµαντικό 
ποσοστό άνθρακα µειώνοντας κατ’ επέκταση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. Τέλος η αύξηση της βιοποικιλότητας των µικροοργανισµών του εδάφους βελτιώνει 
σηµαντικά τη γονιµότητα του εδάφους που αποτελεί σηµαντικό δείκτη για την διατήρηση της 
αειφορίας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και ο οποίος υποβαθµίζεται σηµαντικά από τις κλιµατικές 
αλλαγές. 
 
Τα συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής αφορούν διάφορες καλλιεργητικές 
πρακτικές οι οποίες συνδυάζονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος και η ασφάλεια των τροφίµων. Η εφαρµογή αυτής της δράσης καλύπτει σηµαντικό 
µέρος των νέων προκλήσεων αφού αυτά περιλαµβάνουν σχέδια και πρακτικές πέραν από αυτά που 
καλούνται ορθές γεωργικές πρακτικές. Συγκεκριµένα η εκτέλεση κάθε γεωργικής  δραστηριότητας  
τεκµηριώνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου εφαρµόζονται ενώ, 
ταυτόχρονα καταγράφονται. Οι πρακτικές της άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, και άλλες 
πρακτικές όπως το κλάδευµα και η συγκοµιδή πραγµατοποιούνται κατόπιν οδηγιών και συµβουλών 
ειδικά εκπαιδευµένων γεωπόνων. Για παράδειγµα η εφαρµογή χηµικών λιπασµάτων περιορίζεται 
σηµαντικά και εφαρµόζονται σκευάσµατα τα οποία παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία στα φυτά µε 
ελεγχόµενη αποδέσµευση (τεχνολογίες επικάλυψης και βραδείας αποδέσµευσης). Πρακτική αυτή 
παρουσιάζει σηµαντικά έµµεσα οφέλη σε ότι αφορά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω της 
µειωµένης παραγωγής λιπασµάτων από τη βιοµηχανία. Επιπρόσθετα η λίπανση γίνεται κατόπιν 
χηµικών αναλύσεων του εδάφους και των φύλλων έτσι ώστε να αποφεύγεται σπατάλη λιπασµάτων. 
Η άρδευση των δέντρων εκτελείται κατόπιν καταρτισµού προγράµµατος και εφαρµογής 
συγκεκριµένων ωραρίων άρδευσης γεγονός που επιτρέπει την αειφόρο και ολοκληρωµένη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων χωρίς σπατάλες. Η µειωµένη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων βελτιώνει σηµαντικά τη βιοποικιλότητα των διαφόρων οργανισµών του αγροτικού 
οικοσυστήµατος µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη συνολική πίεση που δέχονται στο φυσικό 
ενδιαίτηµα τους οι διάφοροι οργανισµοί από άλλους αβιοτικούς παράγοντες όπως είναι η αύξηση 
της θερµοκρασίας και η έλλειψη νερού ως αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών.   
 
Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές            
 
Μείζονα στρατηγική προτεραιότητα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο αποτελεί επίσης η 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές.  Η αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις 
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές µέσω υλοποίησης έργων υποδοµής και της στήριξης του 
επιχειρηµατικού κλίµατος και της επιχειρηµατικότητας µικρού και µεσαίου µεγέθους αποτελούν 
επιµέρους στρατηγικές επιλογές.  Η στήριξη συµπληρωµατικών τουριστικών δραστηριοτήτων από 
κοινού µε τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τον τουρισµό της υπαίθρου που θα καλυφτούν από 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δηµιουργεί τα θεµέλια για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη.  Απώτερος 
στόχος είναι η ανατροπή της ηλικιακής κλίµακας και  η κοινωνικό-οικονοµική αναζωογόνηση της 
Κυπριακής υπαίθρου προστατεύοντας ταυτόχρονα το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον.  Η εστίαση 
κατά προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές είναι δεδοµένη αφού εκεί παρουσιάζονται τα κυριότερα 
προβλήµατα.   
 
Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωσης των ευρυζωνικών 
υποδοµών στις αγροτικές περιοχές ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας σαε όλους τους πολίτες και όλοι οιπολίτες να επωφεληθούν από τα 
οφέλη που προσφέρει η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών.   
 
Τέλος, θα δοθεί έµφαση στην ενδυνάµωση των διοικητικών µηχανισµών και στην προώθηση του 
ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών µέσω της συνεργασίας και 
εφαρµόζοντας την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.  Η ενίσχυση των ικανοτήτων/ δυνατοτήτων 
των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης αποτελεί βασική προτεραιότητα του κράτους. 
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Leader 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 συνδυάζει τις κύριες προτεραιότητες, Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον 
– Οικονοµία – ∆ιαφοροποίηση - Ποιότητα ζωής λαµβάνοντας υπόψη το τοπικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, τις τοπικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές που προσφέρονται από την 
εσωτερική αγορά µε µία από κάτω προς τα άνω προσέγγιση. Στο πλαίσιο του άξονα προωθούνται 
δύο βασικές ενότητες η βελτίωση της διακυβέρνησης και η κινητοποίηση του ενδογενούς 
αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών, ενότητες οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα 
και ανάλογα µέσα από τον καθορισµό των ανάλογων ποσοστών στους υπόλοιπους τρεις άξονες 
λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα.  
 
Άξονες Προτεραιότητας  
Η προαναφερθείσα γενική περιγραφή της εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη 2007-
2013 θα υλοποιηθεί κυρίως µέσα από τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας στους οποίους 
κατανέµεται το ποσοστό πιστώσεων (εξαιρουµένης της τεχνικής βοήθειας) ως ακολούθως: 

  
1ος  Άξονας 

Προτεραιότητας 
2ος  Άξονας 

Προτεραιότητας 
3ος  Άξονας 

Προτεραιότητας 

45,24% 43,47% 11,29% 

 
Ο 4ος οριζόντιος Άξονας λαµβάνει συνολικό ποσοστό 3,58% το οποίο αντλείται κυρίως µέσα από 
τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3. Το ποσοστό αυτό έχει ενσωµατωθεί στον πιο πάνω πίνακα. 
Επιπλέον, για Τεχνική Υποστήριξη κατανέµεται ποσοστό 1,79% του συνολικού ποσού. 
 
Σηµειώνετα,ι ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, θα διαθέσει επιπρόσθετα το 
ποσό των €4.08εκ. µέσω του Πακέτου Οικονοµικής Ανασυγκρότισης.  
 
 
3.3. Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
 
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 85 του Κανονισµού 1698/ 2005 έχει εκπονηθεί Εκ των Προτέρων 
(Ex Ante) Αξιολόγηση η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΙΙ στο τέλος του Προγράµµατος.  Η 
Αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της κατανοµής των πόρων του προϋπολογισµού και 
στη βελτίωση της ποιότητας του προγραµµατισµού.  Προσδιορίζει και εκτιµά τις µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες ανάγκες, τους προς επίτευξη στόχους, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τους 
ποσοτικούς στόχους, ιδίως όσον αφορά την επίπτωση σε σχέση µε την κατάσταση εκκίνησης, την 
κοινοτική προστιθέµενη αξία, την έκταση στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινοτικές 
προτεραιότητες, τα διδάγµατα που αντλούνται από τον προηγούµενο προγραµµατισµό και την 
ποιότητα των διαδικασιών εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει διενεργηθεί από την Εταιρεία «KPMG» σε 
συνεργασία µε την «ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης» µετά από 
προκήρυξη σχετικού διαγωνισµού. 
 
Έχει επίσης διενεργηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως προβλέπεται από την οδηγία 
2001/42/ΕΚ και τη σχετική κυπριακή νοµοθεσία (Νόµος 102 (Ι)/2005). Η Μελέτη αυτή έχει τύχει 
ευρείας διαβούλευσης µε το κοινό. Σηµειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από τον πιο πάνω Νόµο, 
δηµοσιεύτηκε σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε δύο ευρείας 
κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες. Την Μελέτη έχει ετοιµάσει η εταιρεία IACO Ltd µετά από 
προκήρυξη σχετικού διαγωνισµού. Η µελέτη επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΙΙΙ στο τέλος του 
Προγράµµατος. Σηµειώνεται πληροφοριακά ότι στις 5 Σεπτεµβρίου 2007 η Μελέτη παρουσιάστηκε 
και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται από τον πιο πάνω Νόµο (θετική 
γνωµάτευση).   
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3.4 Επίδραση από την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο και άλλες πληροφορίες 

Νοουµένου ότι το Προγραµµατικό Έγγραφο 2004 – 2006 τέθηκε σε εφαρµογή το Μάιο του 2004 δεν 
έχει διεξαχθεί ενδιάµεση αξιολόγηση (mid-term evaluation) των αποτελεσµάτων εφαρµογής του.  Η 
επίδραση από την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο θα ποσοτικοποιηθεί µε την εκ των 
υστέρων αξιολόγηση (ex-post evaluation)  του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 η οποία 
θα οριστικοποιηθεί το 2008.Στο παρόν στάδιο γίνεται µία αναφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004–2006 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 προκηρύχθηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή δύο φορές, 
µία κατά τη διάρκεια του 2004 και µία κατά τη διάρκεια του 2005. Συνολικά παραλήφθηκαν 67.161 
αιτήσεις εκ των οποίων οι 5.439 αφορούσαν τον Άξονα 1, οι 61.070 τον Άξονα 2, οι 637 τον Άξονα 3 
και οι 15 τον Άξονα 4.  

 
Από τις 67.161 παραληφθείσες αιτήσεις οι 6.515 έχουν απορριφθεί, οι 35.914 έχουν εξεταστεί, 
εγκριθεί και πληρωθεί ενώ 24.732 βρίσκονται υπό διεκπεραίωση. Συνολικά έχουν καταβληθεί σε 
δικαιούχους £38.609.000 (στοιχεία µέχρι 31.12.2006) 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 1 

37.378 5.439 590 3.861 988 16.499 44% 

Άξονας 
Προτεραιότητας 2 

51.191 61.070 5.718 20.554 34.798 21.430 42% 

Άξονας 
Προτεραιότητας 3 

3.753 637 207 305 125 661 18% 

Άξονας 
Προτεραιότητας 4 

442 15 0 12 3 19 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 92.764 67.161 6.515 24.732 35.914 38.609 42% 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 1
ΗΣ

 και 2
ΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2004-2006, µέχρι 31.12.2006  
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∆ιάγραµµα 3.1: Η κατανοµή των αιτήσεων της 1

ης
 και 2ης

 Προκήρυξης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 
2006 

Άξονας 3

0,72%

Άξονας 4

0,02%
Άξονας 1

7,86%

Άξονας 2

91,40%

  
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι συνολικές πληρωµές ανέρχονται σε ποσoστό 42% των συνολικών διαθέσιµων πιστώσεων. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό πληρωµών σε σύγκριση µε τις διαθέσιµες πιστώσεις ανά Άξονα ανέρχεται 
σε 44% και αφορά τον Άξονα 1, κυρίως λόγω του υψηλού βαθµού υλοποίησης των επενδύσεων 
από τους αιτητές κατά τη διάρκεια του 2006. Για τον Άξονα 2 οι πληρωµές βρίσκονται στο 42% σε 
σύγκριση µε τις διαθέσιµες πιστώσεις, ενώ για τον Άξονα 3 το ποσοστό αυτό κυµαίνεται στο 18% 
περίπου. 
 
∆ιάγραµµα 3.2: Η εξέλιξη των πληρωµών της 1

ης
 και 2ης

 Προκήρυξης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 
2006 (µέχρι 31.12.2006) 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Παρόλο ότι το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 εφαρµόζεται µόλις τα τελευταία 3 χρόνια 
στη συνέχεια γίνεται µία πρώτη παρουσίαση των φυσικών δεικτών που προκύπτουν από την 
υλοποίηση του Σχεδίου.  
Όσον αφορά το επενδυτικό Καθεστώς 1.1.1 από το σύνολο των 650 αιτήσεων που εγκρίθηκαν 
µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2006 οι 400 αιτήσεις αφορούσαν επενδύσεις (µε την µέθοδο της 
επικρατούσας (dominant) επένδυσης) στην κατηγορία 7 «Κινητός και σταθερός εξοπλισµός». Ο 
αριθµός αυτός υποδεικνύει σαφέστατα την τάση που επικρατεί για περαιτέρω εκµηχάνιση της 
κυπριακής γεωργίας σε µία προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατ΄ επέκταση της 
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συµµετοχή των κυπρίων παραγωγών στα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα 
του Σχεδίου όπου: 

• από τα 48.625 δεκάρια εσπεριδοειδών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας τα 47.660 δεκάρια µετέχουν στο σχετικό αγροπεριβαλλοντικό µέτρο, ποσοστό 
98%  

• από τα 114.217 δεκάρια οινοποιήσιµων αµπελιών τα 80.000 δεκάρια µετέχουν σε 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, ποσοστό 70% 

• από τα 72.249 δεκάρια σκληρού, ηµίσκληρου και µαλακού σίτου τα 25.296  δεκάρια 
µετέχουν σε αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, ποσοστό 35% 

 
Όσον αφορά τη συµµετοχή στις δράσεις του Σχεδίου που προετοιµάζουν τους γεωργούς για την 
επίτευξη των ευρωπαϊκών προτύπων: 

• από το σύνολο των 48.000 χοιροµητέρων και οι 48.000 ενισχύονται από τη ∆ράση 2.1.β.1, 
ποσοστό 100% 

• από το σύνολο των 25.913 αγελάδων οι 15.104 αγελάδες ενισχύονται υπό τη ∆ράση 2.1γ, 
ποσοστό 58%  

 
Περισσότερα στοιχεία που αφορούν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του 
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 θα είναι διαθέσιµα µετά και την ex – post αξιολόγηση 
του Σχεδίου το 2009. 
 
4. Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων µε βάση τα όσα αναφέρονται στις Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
αναµενόµενες επιπτώσεις σύµφωνα µε την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση.  
 
4.1 Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων µε βάση τα όσα αναφέρονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση 
αποτυπώνοντας τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γεωργία του τόπου τα οποία 
αφορούν τη χαµηλή παραγωγικότητα των εκµεταλλεύσεων, το υψηλό κόστος παραγωγής, το µικρό 
µέγεθος του αγροτικού κλήρου, τον υψηλό µέσο όρο ηλικίας των γεωργών και τη χαµηλή ικανότητα 
διαχείρισης, την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, το χαµηλό ποσοστό δεντροφύτευσης και 
την έλλειψη νερού καθώς επίσης την υποαπασχόληση του αγροτικού πληθυσµού και την έλλειψη 
εναλλακτικών µορφών απασχόλησης πέραν της γεωργίας.  Τα δέκα µέτρα του Άξονα 1 µε ποσοστό 
συµµετοχής 44,99% στο Προγραµµατικό Έγγραφο έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες και την περαιτέρω ενίσχυση των τοµέων που 
πλεονεκτούν συγκριτικά µε τους υπόλοιπους τοµείς παραγωγής καθώς επίσης και την επίλυση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων της γεωργίας του τόπου.  Έξι συνολικά µέτρα στον Άξονα 2 µε 
ποσοστό 44,41% ενισχύουν την  αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
δηµιουργούν κίνητρα για ενδυνάµωση και αξιοποίηση των δασικών πόρων ενώ τέσσερα µέτρα στον 
Άξονα 3 µε ποσοστό συµµετοχής 10,60% στο Προγραµµατικό Έγγραφο ενισχύουν την οικονοµική 
διαφοροποίηση και βελτιώνουν τις υποδοµές διαβίωσης στις περιοχές εφαρµογής του 
Προγράµµατος.  Επιπλέον, 3 µέτρα στον Άξονα 4 µε ποσοστό συµµετοχής 2,70% (το ποσοστό 
αυτό έχει συµπεριληφθεί στα προαναφερόµενα ποσοστά) δηµιουργούν µία οριζόντια γέφυρα µεταξύ 
των µέτρων των άλλων αξόνων µε σκοπό τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών και την εκ των 
κάτω προς τα άνω προσέγγιση στην αντιµετώπιση των  προβληµάτων. 
 

Η δυνατότητα χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από όλους 
τους πολίτες βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Οι ΤΠΕ είναι το µέσο που θα βοηθήσει στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία, στην προώθηση του ανταγωνισµού, στη βελτίωση 
της υγείας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο εµπόριο κλπ. Η 
ανάγκη για παροχή ευρυζωνικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων σε όλους τους πολίτες το οποίο να 
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επιτρέπει την πρόσβαση στις ΤΠΕ είναι υψίστης σηµασίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της 
οικονοµίας. Στη σηµερινή εποχή τα δίκτυα αυτά θεωρούνται εξίσου σηµαντικά όπως είναι τα δίκτυα 
µεταφοράς, ενέργειας και νερού. Ακόµη µεγαλύτερη ανάγκη για παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε 
διαδικτυακές εφαρµογές/υπηρεσίες έχουν οι αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές µε την χρήση 
των ΤΠΕ και την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως  e-health, e-government, e-learning, e-inclusion, e-
commerce και e-business θα βοηθηθούν στην ανάπτυξη και την αναβάθµιση του βιοτικού τους 
επιπέδου και στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Συγκεκριµένα, στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των µικροεπιχειρήσεων και γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, στη βελτίωση και αναβάθµιση του τρόπου εκπαίδευσης, στην αναβάθµιση της 
υγείας, στην ανάπτυξη του τουρισµού και στη γρήγορη και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών. 
Συνεπώς στην άµβλυνση του προβλήµατος της αστυφιλίας. Ως εκ τούτου πρώτος και βασικός 
στόχος είναι η πλήρης κάλυψη της Κύπρου µε ευρυζωνικά δίκτυα έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να 
µπορούν να εκµεταλλευτούν τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
καθώς και για τη βελτίωση του BPI πρέπει να γεφυρωθεί ο γεωγραφικός διαχωρισµός, αφού 
υπάρχουν αγροτικές περιοχές που δεν έχουν καθόλου ευρυζωνική πρόσβαση. Ανεξάρτητα από τη 
µέχρι στιγµής έλλειψη ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής, έχει τεθεί ως βραχυπρόθεσµος στόχος 
η πλήρης κάλυψη της Κύπρου µε ευρυζωνική υποδοµή.  
 
4.2 Αναµενόµενες επιπτώσεις σύµφωνα µε την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση σε σχέση µε τις 
προτεραιότητες που επιλέγηκαν 
 
Η Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση εκπονείται παράλληλα και ταυτόχρονα µε την ετοιµασία του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης δηµιουργώντας µια αµφίδροµη σχέση. Το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης προσαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις εισηγήσεις των 
Αξιολογητών και η εκπόνηση της Αξιολόγησης λαµβάνει ως εισροή την πρόοδο που επιτελείται στην 
εκπόνηση και οριστικοποίηση του Προγράµµατος. 
 
Οι εισηγήσεις και παρατηρήσεις των Αξιολογητών έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν επηρεάσει σε 
σηµαντικό βαθµό το περιεχόµενο του Προγράµµατος. Οι παρεµβάσεις των Αξιολογητών αφορούν 
εισηγήσεις σχετικά µε την κατανοµή του συνολικού ποσού στα µέτρα, παρατηρήσεις τεχνικού 
χαρακτήρα καθώς και διαπιστώσεις στρατηγικού χαρακτήρα. 
 
Οι Αξιολογητές διαπιστώνουν ότι εξασφαλίζεται η απαιτούµενη εσωτερική και εξωτερική συνέπεια η 
οποία και οδηγεί σε θετικές εξωτερικότητες. Η αξιολόγηση των αναµενόµενων επιπτώσεων του 
Προγράµµατος δεν έχει ολοκληρωθεί στο παρόν στάδιο. 
 
 
5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα προτεινόµενα µέτρα για κάθε άξονα και η περιγραφή 
τους  
 
5.1 Γενικές απαιτήσεις 
 
Τα Μέτρα Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζονται αναλυτικά µετά το τέλος του  
κεφαλαίου 17. 
 
5.2 Ανειληµµένες υποχρεώσεις Προγραµµατικής Περιόδου 2004 – 2006  
 
- Στον Πίνακα ο οποίος ακολουθεί παρουσιάζονται ανά µέτρο οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2004 – 2006 οι οποίες µεταφέρονται στη νέα Προγραµµατική 
Περίοδο 2007 – 2013. 
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ΕΤΗ     

2007 2008 2009 2010-2013   

ΜΕΤΡΑ ΚΑΝ. 1257/1999   

ΣΥΝΟΛΟ Α 
(€) 

  

ΣΥΝΟΛΟ Β 
(€) ΜΕΤΡΑ ΚΑΝ. 

1698/2005 

1.1 Παροχή ενισχύσεων 
για επενδύσεις για 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και 
διαχείριση των 
αποβλήτων στις Γ.Ε. (άρ. 
4, 5, 6, 7) ΚΩ∆.: 111 

8.553.085 34.212.343 42.765.428 

      

1.5 Εκσυγχρονισµός 
των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων 
(αρ. 20 (b) (i), 26) 
ΚΩ∆.: 121 

1.3 Οµάδες Παραγωγών 
(αρ. 33δ) ΚΩ∆.: (αβ) Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 150.000 0 150.000 

1.9 Οµάδες 
Παραγωγών (αρ. 20 
δ ii, 35) ΚΩ∆.: 142 

1.6 Πρόωρη 
Συνταξιοδότηση (αρ. 10, 
11, 12) ΚΩ∆.: (δ) 

Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 1.300.000 4.200.000 5.500.000 

1.3 Πρόωρη 
Συνταξιοδότηση (αρ. 
20 α iii, 23 ) ΚΩ∆.: 
113 

2.1. Ειδικές ενισχύσεις 
για ικανοποίηση των 
προτύπων της Ε.Ε. 
(αρ.21α-γ (ΕΚ) 
1783/2003) 

0 3.967.200 3.967.200       

1.10 Τήρηση 
προτύπων (αρ. 20 
γ, 31) ΚΩ∆.: 131 

2.2 Υιοθέτηση 
γεωργικών µεθόδων 
φιλικών προς το 
περιβάλλον (αρ. 22, 23, 
24) ΚΩ∆.: (στ) 

10.140.300 10.140.300 20.280.600 3.107.070 0 3.107.070 

2.3 
Αγροπεριβαλλοντι
κές υποχρεώσεις 
(αρ. 36 α iv, 39)            
ΚΩ∆.: 214 

2.3 
Αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις για τη 
διατήρηση της φυσικής 
αξίας του γεωργικού 
περιβάλλοντος (αρ. 22) 
ΚΩ∆.: (στ) 

4.428.900 4.428.900 8.857.800 3.004.812 0 3.004.812  

2.4 ∆άσωση γεωργικής 
γης (αρ. 31) ΚΩ∆.: (η) 

Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 120.000 384.000 504.000 

2.4.1 Πρώτη 
δάσωση 
γεωργικής γης (36 
β i, 43) ΚΩ∆.: 221 

2.7 Ενθάρρυνση 
συµµετοχής των 
αγροτών σε κοινοτικά ή 
εθνικά προγράµµατα 
βελτίωσης της 
ποιότητας (Καν. 
1783/03, αρ. 24α, β, γ, 
δ και Καν. 1257/99 αρ. 
33) ΚΩ∆. 1304 

709.650 709.650 1.419.300 709.650 0 709.650 

1.8 Συµµετοχή 
των γεωργών σε 
συστήµατα για τη 
βελτίωση της 
ποιότητας των 
τροφίµων και 
∆ραστηριότητες 
ενηµέρωσης και 
προώθησης (αρ. 
32 και 33) ΚΩ∆. 
133 

3.2 ∆άσωση µη 
γεωργικής γης (αρ. 
126) ΚΩ∆.: (θ) Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 110.000 230.000 340.000 

2.4.3 Πρώτη 
δάσωση µη 
γεωργικής γης 
(αρ. 36 β iii, 45) 
ΚΩ∆.: 223 

  ΣΥΝΟΛΟ Α (€) 77.290.328 ΣΥΝΟΛΟ Β (€) 13.315.532   
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- Τα Μέτρα τα συµµορφούµενα προς τα άρθρα 25 (Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών 
αντικατάστασης και παροχής συµβουλών) και 52 (Μέτρα σχετικά µε την ποιότητα ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας) και οι δράσεις υπό τα µέτρα 
τα συµµορφούµενα προς τα άρθρα 28 (Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά 
προϊόντα) και 29 (Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 
τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων και στον δασοκοµικό τοµέα) του 
Κανονισµού 1698/2005 σέβονται τις διαδικασίες, τις πρόνοιες και τα κριτήρια των Κρατικών 
Ενισχύσεων  και κυρίως τα ανώτατα όρια συµπεριλαµβανοµένου και του κανόνα για τις 
ενισχύσεις «ήσσονος σηµασίας».  

- Τα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013  είναι συµβατά µε τις 
απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης όπως προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 
1782/2003 όπου αυτές εφαρµόζονται.  
Πιο συγκεκριµένα: 

•   Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες για γεωργούς καλύπτουν  τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του κανονισµού 
(ΕΚ) 1782/2003. 

• Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων καλύπτουν µόνο δεσµεύσεις που 
υπερβαίνουν τόσο τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 και το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003, όσο 
και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική 
νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. 

•   Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε 
τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα III και IV του κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003, 
καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, 
που θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι σχετικά µε τα 
υποχρεωτικά πρότυπα λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 51 (3) του Κανονισµού 
1698/2005.   

•   Θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα κυρώσεων για τις περιπτώσεις στις οποίες 
δικαιούχοι που λαµβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισµένων µέτρων διαχείρισης 
της γης, δεν εκπληρώνουν, στο σύνολο της εκµετάλλευσής τους τις δεσµευτικές 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) 1782/2003, λαµβάνοντας 
υπόψη τη σοβαρότητα, την ένταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της 
µη συµµόρφωσης 

Σηµειώνεται ότι η πλήρης εφαρµογή της Πολλαπλής Συµµόρφωσης θα ισχύει από 1/1/09 όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισµό 2012/2006. 

- Τα επενδυτικά µέτρα στοχεύουν σε ξεκάθαρους στόχους που αντανακλούν στις 
διαρθρωτικές αδυναµίες του κάθε τοµέα. Λόγω της περιορισµένης έκτασης του νησιού και 
της ενότητας του χώρου δεν υπάρχουν περιφερειακές διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τις 
ανάγκες. Ωστόσο διαφαίνεται ότι οι ορεινές και ηµιορεινές περιοχές (µειονεκτικές περιοχές) 
αντιµετωπίζουν πιο έντονα προβλήµατα από άλλες περιοχές και ως εκ τούτου λαµβάνουν σε 
αρκετές περιπτώσεις είτε αυξηµένη στήριξη είτε προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες περιοχές. 
Οι επιλέξιµες επενδύσεις είτε βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των µονάδων που 
ενισχύονται και κατ΄ επέκταση του τοµέα, είτε βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της µονάδας. 
Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης επηρεάζεται από στοιχεία όπως το περιβάλλον, η 
ασφάλεια των εργαζοµένων, η προστασία των υδάτινων πόρων και η τεχνολογική 
αναβάθµιση. Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η κοινοτική και εθνική χρηµατοδότηση στοχεύει 
στην επίλυση συγκεκριµένων διαρθρωτικών αδυναµιών µε στόχο την συνολική βελτίωση των 
τοµέων στους οποίους παρεµβαίνει. Σηµειώνεται ότι ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά 
προβλήµατα της κυπριακής γεωργίας είναι η γήρανση του γεωργικού πληθυσµού. 
Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα αυτό, το επενδυτικό µέτρο για εκσυγχρονισµό των 
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γεωργικών εκµεταλλεύσεων παρέχει επιπρόσθετο κίνητρο για τους γεωργούς µε ηλικία κάτω 
των 40 ετών (10% επιπλέον στήριξη πάνω στη συνολική επιλέξιµη δαπάνη). 

- Κριτήρια και διοικητικοί κανόνες σε σχέση µε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης: 
ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών: Η Κύπρος όπως και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη βρίσκονται αυτή τη 
στιγµή στο στάδιο της ετοιµασίας της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρµογή των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανώσεων Παραγωγών. Ο εφαρµοστικός 
Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται ακόµη υπό συζήτηση. Σαν αποτέλεσµα, 
στο στάδιο αυτό δεν µπορεί να γίνει λεπτοµερής αναφορά στις επιλεξιµότητες της Εθνικής 
Στρατηγικής. Επισηµαίνεται  ότι η Εθνική Στρατηγική δεν θα περιλαµβάνει επιλεξιµότητες 
που καλύπτονται από το καθεστώς 1.5.1. Θα καλύπτει µόνο δαπάνες που δεν είναι 
επιλέξιµες από το καθεστώς 1.5.1. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επικάλυψης ή 
διπλής χρηµατοδότησης µεταξύ των δύο αυτών προγραµµάτων. 
Η σχέση µεταξύ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και των ενισχύσεων στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα ρυθµίζεται από το άρθρο 56 του Προσχεδίου του Κανονισµού 
της Επιτροπής που καθορίζει του κανόνες εφαρµογής της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών µε βάση 
τους Κανονισµούς 2200/96, 2201/96 και 1182/07 και το οποίο λαµβάνεται υπόψη από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες κατά τον καταρτισµό της Εθνικής Στρατηγικής. Ως εκ τούτου δεν θα 
υπάρξει κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης αφού οι επιλεξιµότητες για τα προϊόντα που 
καθορίζονται στο Κανονισµό στο Παράρτηµα του Κανονισµού 1182/07 
(συµπεριλαµβανοµένων των φρέσκων αρωµατικών φυτών) θα είναι εντελώς διακριτές.  

Οίνος: Στο µέτρο 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» δεν θα καλύπτεται η 
εγκατάσταση νέας φυτείας στην περίπτωση οινοποιήσιµων αµπελώνων.  

Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα µε βάση τον Κανονισµό 797/2004: Οι επενδύσεις στην 
µελισσοκοµία που καλύπτονται µε το Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 είναι 
διαφοροποιηµένες και εντελώς διακριτές από τις επιλέξιµες δράσεις του Μελισσοκοµικού 
Προγράµµατος και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα επικάλυψης. Είναι 
λοιπόν διασφαλισµένη η µη στήριξη κάποιων δράσεων από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ταυτόχρονα από άλλα σχετικά όργανα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  
Σχετικός πίνακας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 10. 
Σηµειώνεται ότι δεν υλοποιούνται στο παρόν στάδιο Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσα στα 
πλαίσια της ΚΟΑ Ελαιολάδου. Η Κύπρος ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι δεν θα 
εφαρµόσει τα µέτρα που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο ελαιολάδου και 
επιτραπέζιας ελιάς του πρώτου πυλώνα και ως εκ τούτου δεν έγινε και η σχετική 
κοινοποίηση της σχετικής εθνικής εφαρµοστικής νοµοθεσίας 
Τα υπόλοιπα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 
1974/2006 δεν εφαρµόζονται στην Κύπρο. 

- Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) έχει αναλάβει την ευθύνη της εξέτασης των 
υπολογισµών για καθορισµό του Ύψους Ενίσχυσης για τα µέτρα των άρθρων 38, 39, 40, 43-
47 του Κανονισµού 1698/2005 ως το πλέον αρµόδιο σώµα αφού κατέχει την απαραίτητη 
εµπειρογνωµοσύνη και ταυτόχρονα δεν έχει οποιοδήποτε ιεραρχικό δεσµό µε τις υπηρεσίες 
που αρχικά διενήργησαν τους υπολογισµούς.  Σηµειώνεται ότι οι υπολογισµοί έχουν ετοιµαστεί 
από τις αρµόδιες για κάθε µέτρο τεχνικές υπηρεσίες (Τµήµα Γεωργίας, Τµήµα ∆ασών) και 
έχουν αποσταλεί στην Αρχή Προγραµµατισµού.  Η Αρχή Προγραµµατισµού απέστειλε τους 
υπολογισµούς στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το οποίο αφού τους εξέτασε, επιβεβαίωσε 
την ορθότητα τους.  Οι υπολογισµοί για τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης για τα µέτρα των 
άρθρων 38, 39, 40, 43-47 του Κανονισµού 1698/2005 παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα ΙV 
(Μέθοδος Υπολογισµού Ύψους Ενίσχυσης) και VI (Εφαρµοστικές λεπτοµέρειες δασικών 
µέτρων).   

- Σηµειώνεται ότι η Κύπρος δεν προτίθεται να κάνει χρήση του άρθρου 68 του Κανονισµού 
73/2009.
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5.3.6 Πίνακας 
 

Άξονας/Μέτρο ∆ράση ∆υνητικές Επιπτώσεις 
“Υφιστάµενη” 
ή “Νέα” ∆ράση 

Περιγραφή 
∆ράσης 
στο ΠΑΑ 

∆είκτη Απόδοσης Στόχος 

Αριθµός  γεωργών και 
άλλων διαχειριστών 
γης που ενισχύονται 

400 

Ολική έκταση κάτω 
από 
αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

1150ha 

Φυσική έκταση κάτω 
από 
αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

600ha 

Συνολικός αριθµός 
συµβολαίων 

400 

Άξονας 2 
Μέτρο 214  
Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

• Ολοκληρωµένη και 
βιολογική Παραγωγή  

 
(ισχύει µόνο για 
ολοκληρωµένη παραγωγή) 

• Η µείωση της χρήσης 
εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων 
και χηµικών λιπασµάτων. 

• Η µείωση ή και αντικατάσταση 
της χρήσης ζιζανιοκτόνων,  

• Η ορθολογική χρήση των 
υδάτινων πόρων, 

• Η ασφάλεια των εργαζοµένων, 

• Η παραγωγή εσπεριδοειδών 
ποιότητας, 

• Η αειφόρος χρήση των 
φυσικών πόρων, 

• Η προστασία της δηµόσιας 
υγείας, 

• Η βελτίωση και προαγωγή της 
βιοποικιλότητας. 

• Η προστασία του εδάφους από 
τη διάβρωση 

 

Υφιστάµενη Σελ. 147 

Αριθµός δράσεων που 
συνδέονται µε γενετικό 
υλικό 

∆εν εφαρµόζεται 

Αριθµός 
υποστηριζόµενων 
Ενεργειών 
 

1 

Άξονας 3 
Μέτρο 321  
Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

• ∆ηµιουργία ευρυζωνικής 
υποδοµής η οποία 
περιλαµβάνει ευκολίες 
οπισθόζευξης και 
εγκαταστάσεις εδάφους 
και διευκόλυνση 
πρόσβασης σε αυτή. 

• Εγκατάσταση παθητικής 
ευρυζωνικής υποδοµής 
(π.χ. έργα πολιτικού 
µηχανικού, όπως αγωγή ή 
άλλα στοιχεία δικτύου 
όπως οι ανενεργές 
οπτικές ίνες κ.λ.π.) επίσης 
σε συνέργεια µε άλλες 
υποδοµές. 

• Κάλυψη 30 ορεινών κοινοτήτων 
των «λευκών περιοχών» µε 
ευρυζωνικό δίκτυο µε 
αποτέλεσµα 

• Οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη των επηρεαζόµενων 
κοινοτήτων και αναβάθµιση του 
βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων. 

Νέα Σελ. 230 

Συνολικός Όγκος 
Επένδυσης 

€2.600.000 
(€390.000 για 
∆ράση Ι + 

€2.210.000 για 
∆ράση ΙΙΙ) 
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6 Χρηµατοδοτικοί πίνακες Προγραµµατικού Εγγράφου 2007 - 2013 
 
6.1 Ετήσια Συνεισφορά από Ε.Γ.Τ.Α.Α. (σε ΕΥΡΩ) 

 

Έτος  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Συνολική 
συνεισφορά του 
ΕΓΤΑΑ 

26.704.860 24.772.842 22.749.762 23.071.507 22.402.714 21.783.947 21.037.942 162.523.574 

Πακέτο 
Ανασυγκρότισης 
(Περιοχές εκτός 
στόχου σύγκλισεις)  

0 0 1.200.000 840.000 0 0 0 2.040.000 

Σύνολο 26.704.860 24.772.842 23.949.762 23.911.507 22.402.714 21.783.947 21.037.942 164.563.574 

 
 
6.2 Χρηµατοδοτικός Πίνακας κατά Άξονα (σε ΕΥΡΩ για την επταετία) 
 

 

∆ηµόσια Συνεισφορά 

Άξονας Συνολική 
δηµόσια 

συνεισφορά (€) 

Ποσοστό 
συνεισφοράς 
ΕΓΤΑΑ (%) 

Ποσό 
συνεισφοράς 
ΕΓΤΑΑ (€) 

Άξονας 1 140.521.676 50 70.260.838 

Άξονας 2 138.143.400 50 69.071.700 

Άξονας 3 28.929.714 50 14.464.857 

Άξονας 4 11.626.180 50 5.813.090 

Τεχνική Βοήθεια 5.826.178 50 2.913.089 

Σύνολο 325.047.148 50 162.523.574 

 
 

∆ηµόσια Συνεισφορά  
(Πακέτο οικονοµικής ανασυγκρότισης) 

Άξονας Συνολική 
δηµόσια 

συνεισφορά  (€) 

Ποσοστό 
συνεισφοράς 
ΕΓΤΑΑ (%) 

Ποσό 
συνεισφοράς 
ΕΓΤΑΑ (€) 

Άξονας 1 0 50 0 

Άξονας 2 2.260.000 50 1.130.000 

Άξονας 3 1.820.000 50 910.000 

Άξονας 4 0 50 0 

Τεχνική Βοήθεια 0 50 0 

Σύνολο 4.080.000 50 2.040.000 
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Άξονες 
∆ηµόσια ∆απάνη 

(€) 
Κατανοµή 

Άξονας Προτεραιότητας 1 144.402.158 45,24% 

Άξονας Προτεραιότητας 2 138.779.545 43,47% 

Άξονας Προτεραιότητας 3 36.039.267 11,29% 

Σύνολο (χωρίς Τεχνική 
Βοήθεια) 

319.220.969  

 
 
Το Leader λαµβάνει 3,58% του συνόλου των διαθέσιµων πόρων.  

 
Το ποσό των €4.08εκ. του Πακέτου Οικονοµικής Ανασυγκρότισης δεν παρουσιάζεται στην πιο 
πάνω κατανοµή των πόρων αλλά στον  Πίνακα 6.3 που ακολουθεί. 
 
6.3 Χρηµατοδοτικός Πίνακας Πακέτου Οικονοµικής Ανασυγκρότισης (σε ΕΥΡΩ για την επταετία) 
 
Πίνακας 6.3 Ενδεικτική Κατανοµή κατά Μέτρο που συνδέεται µε τις προτεραιότητες που 
απαριθµούνται στο Άρθρο 16a παράγραφος 1, στοιχεία (α) έως (ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1968/2005  
 

Μέτρο/ Άξονας 
Κοινοτική 
συµµετοχή 

∆ηµόσια 
δαπάνη 

Ιδιωτική 
δαπάνη 

Συνολικό 
κόστος 

Άξονας 2     

Μέτρο 214 Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις     

- Που συνδέεται µε τη προτεραιότητα που 
απαριθµείται στο Άρθρο 16a παράγραφος 1, 
στοιχείο (δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1968/2005 

 

1,130,000 2,260,000 0 2,260,000 

Σύνολο Άξονα 2 1,130,000 2,260,000 0 2,260,000 

Άξονας 3  

Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 

 
   

- Που συνδέεται µε τις προτεραιότητες που 
απαριθµούνται στο Άρθρο 16a παράγραφος 1, 
στοιχείο (ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1968/2005 

910,000 1,820,000 780,000 2,600,000 

Σύνολο Άξονα 3 910,000 1,820,000 780,000 2,600,000 

Σύνολο Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 2,040,000 4,080,000 780,000 4,860000 
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7. Ενδεικτική Κατανοµή κατά µέτρο 
 

Μέτρο/ Άξονας 
∆ηµόσια 
δαπάνη 

Ιδιωτική 
δαπάνη  

Συνολικό 
κόστος  

Άξονας 1 
Μέτρο 111 ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών 
γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που 
απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων 
και της δασοκοµίας 3.500.000 0 3.500.000 

Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών  10.000.000 0 10.000.000 

Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών  15.000.000 0 15.000.000 
Μέτρο 114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και 

τους δασοκαλλιεργητές  2.000.000 500.000 2.500.000 
Μέτρο 115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων, γεωργών 

αντικατάστασης και υπηρεσιών παροχής γεωργικών 
συµβουλών στην εκµετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών 
παροχής δασοκοµικών συµβουλών  0 0 0 

Μέτρο 121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων  65.971.676 68.371.674 134.343.350 

Μέτρο 122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών  0 0 0 
Μέτρο 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων  24.000.000 36.000.000 60.000.000 
Μέτρο 124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και 
των τροφίµων 0 0 0 

Μέτρο 125 Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 1.050.000 116.667 1.166.667 

Μέτρο 126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού            
δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 0 0 0 

Μέτρο 131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε 
απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία 4.000.000 0 4.000.000 

Μέτρο 132 Στήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την 
ποιότητα τροφίµων 4.000.000 0 4.000.000 

Μέτρο 133 Στήριξη οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες 
ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο 
συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων  3.000.000 1.285.714 4.285.714 

Μέτρο 141 Στήριξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ηµιεπιβίωσης που 
βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης  0 0 0 

Μέτρο 142 ∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών  8.000.000 0 8.000.000 

Σύνολο άξονα 1 140.521.676 106.274.055 246.795.731 

Άξονας 2 
Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά 

µειονεκτήµατα 8.362.410 0 8.362.410 
Μέτρο 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, 

εκτός των ορεινών περιοχών 40.680.990 0 40.680.990 
Μέτρο 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και Ενισχύσεις που συνδέονται µε 

την οδηγία 2000/60/ΕΚ 2.800.000 0 2.800.000 

Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 75.460.000 0 75.460.000 

Μέτρο 215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων  0 0 0 

Μέτρο 216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 0 0 0 

Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών  1.198.000 399.333 1.597.333 
Μέτρο 222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών  συστηµάτων σε 

γεωργική γη  217.000 72.333 289.333 

Μέτρο 223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  1.185.000 395.000 1.580.000 

Μέτρο 224 Ενισχύσεις Natura 2000 0 0 0 

Μέτρο 225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  1.000.000 0 1.000.000 
Μέτρο 226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή 

δράσεων πρόληψης  4.500.000 0 4.500.000 

Μέτρο 227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις  5.000.000 0 5.000.000 

Σύνολο άξονα 2 

140,403,40
0 

866,666 
141,270,06

6 
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Μέτρο/ Άξονας 
∆ηµόσια 
δαπάνη 

Ιδιωτική 
δαπάνη  

Συνολικό 
κόστος  

Άξονας 3 
Μέτρο 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες  0 0 0 
Μέτρο 312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων  0 0 0 

Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  1.404.398 0 1.404.398 
Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό  
21.266.163 780.000 22.046.163 

Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  2.900.033 0 2.900.033 

Μέτρο 323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 4.879.120 0 4.879.120 
Μέτρο 331 Κατάρτιση και ενηµέρωση οικονοµικών φορέων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς που καλύπτονται από τον 
άξονα 3 0 0 0 

Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε στόχο την 
προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης  300.000 0 300.000 

Σύνολο άξονα 3 30.749.714 780.000 31.529.714 

Άξονας 4 
Μέτρο 410 Στρατιγηκές τοπικής ανάπτυξης 0 0 0 

Μέτρο 411 Ανταγωνιστικότητα 3.050.000 3.050.000 6.100.000 

Μέτρο 412 Περιβάλλον/ διαχείριση της γης  500.000 0 500.000 

Μέτρο 413 Ποιότητα ζωής/ διαφοροποίηση  5.588.000 0 5.588.000 

Μέτρο 421 ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία  446.180 0 446.180 
Μέτρο 431 Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση 

δεξιοτήτων και εµψύχωση  2.042.000 0 2.042.000 

Σύνολο άξονα 4 11.626.180 3.050.000 14.676.180 

Σύνολο αξόνων 1, 2, 3 και 4 323.300.970 110.970.721  434.271.691 

511 Τεχνική βοήθεια 5.826.178 0 5.826.178 

Γενικό σύνολο  329,127,148 110.970.721 440.097.869 

 
Τα ποσά έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση µονάδας. Τυχόν διαφορές οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις των 
δεκαδικών ψηφίων. 

 
8. Συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση (άρθρο 16 στοιχείο (στ) Κανονισµού 1698/05) 
 

Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση 

Άξονας Προτεραιότητας 1: 
- Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (121)  

 
€ 26.290.328 

 
’Αξονας  Προτεραιότητας 2: 

Μέτρο 2.3 Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις (214) 
- 2.3.1 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιµα / 

επιτραπέζια αµπέλια € 14.500.000 
- 2.3.3 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή. 
        € 14.500.000 

 
€ 29.000.000 

Άξονας Προτεραιότητας 3 0 
Άξονας Προτεραιότητας 4 0 
Σύνολο € 55.290.328 

 
Τα έντυπα κοινοποιήσεων για τις πιο πάνω Συµπληρωµατικές Εθνικές Χρηµατοδοτήσεις φαίνονται 
στο Παράρτηµα VΙΙ. 
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9. Μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν εκτός του Άρθρου 36 τη Συνθήκης 
  (άρθρο 16 στοιχείο (ζ) Κανονισµού 1698/2005) 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

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

Κάθε ενίσχυση που χορηγείται 
στους ∆ικαιούχους Γ του 
παρόντος Μέτρου συνάδει µε 
τον Κανονισµό (ΕΚ) 
1998/2006 για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας 

2007 – 2013  

321 Μέτρο 3.4 State aid N 423/2009 - Cyprus 2009-2013 
 
Στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή των σχεδίων που περιγράφονται πιο πάνω για τα οποία 
σύµφωνα µε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων ή σύµφωνα µε τους όρους και τις δεσµεύσεις 
στην αντίστοιχη απόφαση έγκρισης κρατικών ενισχύσεων, χρειάζονται ξεχωριστές κοινοποιήσεις, 
αυτές θα κοινοποιηθούν µε βάση το άρθρο 88 (3) της Συνθήκης.  
 
10. Πληροφόρηση σχετικά µε τη συµπληρωµατικότητα µε τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται 
από άλλα εργαλεία της ΚΑΠ, του Ταµείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας. 
 
Σε ότι αφορά την συµπληρωµατικότητα µε τα άλλα Ταµεία, το Τµήµα Γεωργίας βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία µε τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό και την 
εφαρµογή των διαρθρωτικών πολιτικών. Το Γραφείο Προγραµµατισµού έχει τη γενική ευθύνη για το 
συντονισµό και την ετοιµασία της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του κράτους. Σε αυτό το 
πλαίσιο συντονίζει την ετοιµασία των Προγραµµατικών Εγγράφων που θα υποβληθούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για καλύτερο συντονισµό, έχουν συσταθεί µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου (5/9/05) α) Επιτροπή Σχεδίου Ανάπτυξης και β) Συµβουλευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή 
Σχεδίου Ανάπτυξης της οποίας προεδρεύει ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού, 
έχει σαν µέλη τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων Οικονοµικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού, Παιδείας και Πολιτισµού, Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας.  
 
Στη Συµβουλευτική Επιτροπή συµµετέχουν όλοι οι σχετικοί µε το θέµα φορείς, περιλαµβανοµένων 
και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, καθώς και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. Σηµειώνεται ότι µέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης έχει συσταθεί 
Ειδική Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων που απευθύνονται στις περιοχές της υπαίθρου. Η Υποεπιτροπή αυτή η οποία έχει 
στρατηγικό χαρακτήρα θα συνεχίσει να συνέρχεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.    
 
Παράλληλα, το Τµήµα Γεωργίας έχει δηµιουργήσει µια αντίστοιχη συµβουλευτική επιτροπή που 
ασχολείται ειδικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία και προεδρεύει. Στην 
Συµβουλευτική αυτή Επιτροπή συµµετέχουν, εκτός από το Τµήµα Γεωργίας, όλες οι κρατικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα (Τµήµα ∆ασών, Υπουργείο 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακός Οργανισµός 
Τουρισµού, Γραφείο Προγραµµατισµού) καθώς επίσης κοινωνικοί και οικονοµικοί εταίροι, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, αγροτικές, συνδικαλιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
 
Ως ένα πρόσθετο µέτρο συνεργασίας συµφωνήθηκε όπως η ∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (Γραφείο Προγραµµατισµού) συµµετέχει ως µέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
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Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 όπως επίσης και η ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Τµήµα Γεωργίας) συµµετέχει ως µέλος στην 
αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

10.1.  Συµπληρωµατικότητα µε τον 1ο Πυλώνα της ΚΑΠ  

Η συµπληρωµατικότητα  µε  τα µέτρα του Πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ  έχει επιτευχθεί. Σηµειώνεται 
ότι η Κύπρος εφαρµόζει το απλοποιηµένο σύστηµα καταβολής των άµεσων ενισχύσεων (Single 
area Payment Scheme – SAPS) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζει τα µέτρα του πρώτου πυλώνα 
(Κοινές Οργανώσεις Αγοράς) στη µορφή που εφαρµόζονται στα περισσότερα κράτη µέλη. Έχουν 
ληφθεί πρόνοιες έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος µια δράση να χρηµατοδοτείται από δύο 
διαφορετικά µέτρα.  

Λόγω του ότι η Κύπρος είναι νέο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου οι  
Οµάδες Παραγωγών βρίσκονται στο ξεκίνηµα τους, λόγω λοιπόν πολιτισµικών και κοινωνικών 
ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής κοινωνίας (βλέπε µεµονωµένοι επιχειρηµατίες και όχι οργανωµένα 
σύνολα) αλλά και λόγω ανάγκης απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και συρρίκνωσης του 
φόρτου εργασίας τόσο για την δηµόσια διοίκηση όσο και για τους µεµονοµένους παραγωγούς, 
καθώς και µείωσης του διοικητικού κόστους για τους δυνητικούς επενδυτές, κρίνεται ενδεδειγµένο 
ορισµένες από τις δράσεις του πρώτου πυλώνα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράµµατος. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλουν ένα επενδυτικό σχέδιο 
διευρυµένων επιλεξιµοτήτων σε αυτή τη χρονική περίοδο. 

Συναρτήσει της µελλοντικής συµµετοχής των γεωργών στις Οµάδες Παραγωγών ή και σε άλλα 
επαγγελµατικά ή διεπαγγελµατικά σχήµατα και εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση αυτό µπορεί να 
επανεξεταστεί στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράµµατος. 

Επί του παρόντος, καθ΄όσο διάστηµα οι εξαιρέσεις αυτές θα υλοποιούνται από το παρών 
Πρόγραµµα θα αποκλείεται η συγχρηµατοδότηση από τα προγράµµατα και δράσεις του πρώτου 
πυλώνα. Περαιτέρω και κατά περίπτωση θα γίνονται διοικητικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις 
στοιχείων όσο και επιτόπιοι έλεγχοι από το Τµήµα Γεωργίας ή από τον ΚΟΑΠ.  

Ειδικότερα τα κριτήρια και οι διοικητικοί κανόνες σε σχέση µε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης φαίνονται 
πιο κάτω: 

ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών: Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή του κινδύνου 
διπλής χρηµατοδότησης στα µέτρα 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις», 2.3.3 
«Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα Εσπεριδοειδή» και 2.3.7 «Βιολογική παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων».   Για αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης λαµβάνονται όλα τα 
ενδεδειγµένα µέτρα όπως η υποβολή από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων 
Παραγωγών υπεύθυνης δήλωσης ότι  οι Οργανώσεις  Παραγωγών και τα µέλη τους δεν θα 
λαµβάνουν απευθείας ή έµµεσα, διπλή χρηµατοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα ή το 
Κράτος για τις ίδιες επιλέξιµες δράσεις. Επιπρόσθετα οι ελεγκτές της µονάδας εφαρµογής 
των αντίστοιχων Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 θα 
προβαίνουν σε όλους τους απαραίτητους διασταυρούµενους ελέγχους.  
 

 Υπό τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς 
 (Φρούτα και Λαχανικά) και προς αποφυγή του κινδύνου επικάλυψης καθορίστηκαν και 
 διευκρινίζονται περαιτέρω τα πιο κάτω κριτήρια διαχωρισµού:  
 Καθεστώς 1.5.1 « Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 
 - Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων Παραγωγών θεωρούνται επιλέξιµες 
 µόνο ατοµικές επενδύσεις για ποσό µικρότερο των 5.000 ευρώ σε αντίθεση µε το Καθεστώς 
 1.5.1 όπου το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 5.000 ευρώ. 
-  
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 - Τα τιµολόγια και οι αποδείξεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα πρέπει 
 να εκδίδονται στο όνοµα των Οργανώσεων Παραγωγών ενώ στο Καθεστώς 1.5.1 εκδίδονται 
 στο όνοµα του παραγωγού.  
 
 Μέτρο 1.6 Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα 
 Από το µέτρο 1.6 αποκλείονται οι Προαναγνωρισµένες Οµάδες  Παραγωγών και οι 
 αναγνωρισµένες Οργανώσεις Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών. 

 
Καθεστώς 1.8.2: ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο 
συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων» 
Η προώθηση θεωρείται επιλέξιµη µόνο στα πλαίσια του καθεστώτος 1.8.2 και όχι στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. 
 
Καθεστώς 2.3.3 «Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις στα Εσπεριδοειδή» και Καθεστώς 
2.3.7 «Βιολογική Παραγωγή γεωργικών προϊόντων» 
Οι δράσεις αυτές δεν θεωρούνται επιλέξιµες στα επιχειρησιακά Προγράµµατα των 
Οργανώσεων Παραγωγών και καλύπτονται µόνο από το ΠΑΑ 2007-2013 
 
Καθεστώς 2.4.2: «Εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστηµάτων» 
Τα είδη τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιµα προς φύτευση στα πλαίσια του Καθεστώτος δεν 
θεωρούνται επιλέξιµα στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  
 
 
Οίνος: Στο µέτρο 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» δεν θα καλύπτεται η 
εγκατάσταση νέας φυτείας στην περίπτωση οινοποιήσιµων αµπελώνων.  

  
Στο µέτρο 1.6, µετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ΚΟΑ Οίνου και την δηµοσίευση 
του  Κανονισµού 479/2008 το µέτρο τροποποιείται µε τρόπο ώστε τα αµπελοοινικά 
προϊόντα να µην θεωρούνται επιλέξιµα µέσα στα πλαίσια του παρόντος µέτρου αφού έχει 
ετοιµαστεί αντίστοιχο µέτρο µέσα στα πλαίσια της αναθεωρηµένης ΚΟΑ Οίνου. 
Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα αµπελιού που καλύπτονται από το µέτρο 1.6 δεν 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες αµπελοινικών προϊόντων και δεν λαµβάνουν στήριξη στα 
πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης του Αµπελοοινικού Τοµέα. 

 
Το Καθεστώς 1.8.2 καλύπτει την προώθηση µόνο σε περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αφού η προώθηση σε Τρίτες Χώρες καλύπτεται από τον κανονισµό 479/2008. 
 
Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα µε βάση τον Κανονισµό 797/2004: Οι επενδύσεις στην 
µελισσοκοµία που καλύπτονται µε το Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 είναι 
διαφοροποιηµένες και εντελώς διακριτές από τις επιλέξιµες δράσεις του Μελισσοκοµικού 
Προγράµµατος και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα επικάλυψης. Είναι 
λοιπόν διασφαλισµένη η µη στήριξη κάποιων δράσεων από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ταυτόχρονα από άλλα σχετικά όργανα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.   
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Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (µέτρο 1.5.1) 
Κατάλογος µελισσοκοµικού εξοπλισµού  

Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα 2008-2010 
∆ράσεις Προγράµµατος  

1.Νέες (επιπρόσθετες από τις υφιστάµενες) 
Κυψέλες πλήρεις (µέχρι 200 κυψέλες) µε 
σκοπό την αύξηση του µεγέθους της µονάδας 
ώστε να γίνει η µονάδα οικονοµικά βιώσιµη 

∆ράση Α: Εκπαίδευση-Πληροφόρηση 

2.Ηλεκτρικοί µελιτοεξαγωγείς. ∆ράση Β: Καταπολέµηση Βαρρόας 

3.Αυτόµατες µηχανές απολεπισµού κηρήθρων. ∆ράση Γ: Μέτρα στήριξης για εργαστηριακές 
αναλύσεις των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών του µελιού.  

4.Κηροτήκτες(Ηλιακούς και Ηλεκτρικούς). ∆ράση ∆: Μέτρα στήριξης για την ανασύσταση 
του κοινοτικού µελισσοκοµικού κεφαλαίου 
(αντικατάσταση παλαιών φθαρµένων και µε 
δυσκολίες στην λειτουργίας κυψελών). 

5.Θερµαινόµενα δοχεία µελιού 
(κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα). 

∆ράση Ε: Συνεργασία µε ειδικευµένους 
οργανισµούς στην υλοποίηση προγραµµάτων 
εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της 
µελισσοκοµίας και των προϊόντων που 
προέρχονται από τη µελισσοκοµία. 

6.Λέβητες επεξεργασίας µελιού 
(κατασκευασµένους  από ανοξείδωτο χάλυβα). 

 

7.Ηλεκτρονική Ζυγαριά  

8.Ντεπόζιτο τροφοδοσίας µε σύστηµα 
διανοµής. 

 

9.Αντλία  µεταφοράς µελιού.  

10.Υδραυλικό σύστηµα  φορτοεκφόρτωσης 
κυψελών. 

 

11.Αυτοκίνητο µε προσαρµοσµένο σύστηµα 
φορτοεκφόρτωσης κυψελών (καλύπτεται µόνο 
από το 1.5.1) 

 

12.Κτίριο (εµφιαλωτήριο, εργαστήριο , 
αποθήκη, υπόστεγο, κλπ) µέχρι 200 τετρ. 
µέτρα. 

 

13.Εµφιαλωτική  µηχανή(ειδική για το µέλι).  

 
Σηµειώνεται ότι δεν υλοποιούνται στο παρόν στάδιο Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσα στα 
πλαίσια της ΚΟΑ Ελαιολάδου. Η Κύπρος ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι δεν θα 
εφαρµόσει τα µέτρα που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο ελαιολάδου και 
επιτραπέζιας ελιάς του πρώτου πυλώνα και ως εκ τούτου δεν έγινε και η σχετική 
κοινοποίηση της σχετικής εθνικής εφαρµοστικής νοµοθεσίας 

 
Τα υπόλοιπα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 
1974/2006 δεν εφαρµόζονται στην Κύπρο. 

 
- Σηµειώνεται ότι η Κύπρος δεν προτίθεται να κάνει χρήση του άρθρου 68 του Κανονισµού 

73/2009. 
 

Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται εντός της περιγραφής του κάθε µέτρου όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιµο.
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10.2  Συµπληρωµατικότητα µε Άλλα Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συµπληρωµατικότητα και ο διαχωρισµός των παρεµβάσεων του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 µε τα ακόλουθα Προγραµµατικά Έγγραφα: 

•••• Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 

•••• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 

•••• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-
2013» 

Η συµπληρωµατικότητα και ο διαχωρισµός των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τα πιο πάνω Προγράµµατα παρουσιάζονται αναλυτικά 
στο Παράρτηµα VIII. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ , 2007-2013 

Σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών µέσω του ΕΤΠΑ 
παρέχονται κίνητρα προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε τον τουρισµό της υπαίθρου ενώ θα χρηµατοδοτηθούν και παρεµβάσεις που αφορούν 
την υλοποίηση έργων που απορρέουν από τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και 
στοχεύουν  στην δηµιουργία ήπιων οικονοµικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, 
µέσω του Μέτρου 3.1 «Ενθάρρυνση Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων» του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης χρηµατοδοτούνται δηµόσιες υποστηρικτικές υποδοµές για την ενθάρρυνση του 
τουρισµού στην ύπαιθρο όπως οι «θεµατικές διαδροµές» (σήµανση µονοπατιών για πεζοπορία, 
διαδροµές ορεινής ποδηλασίας), θεµατικά µουσεία και η δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης 
περιηγητών.  

 

Επειδή η προγραµµατική περίοδος 2004-2006 ήταν µικρής χρονικής διάρκειας µε περιορισµένους 
πόρους, η προσπάθεια που αναλήφθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος του Στόχου 2 δεν έχει 
συµπληρωθεί σε σχέση µε τις ανάγκες που υπάρχουν, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Ως εκ τούτου 
στα πλαίσια του Προγράµµατος Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, µε στόχο την ανάπτυξη 
των ορεινών περιοχών θα υλοποιηθούν έργα αναβάθµισης του δοµηµένου περιβάλλοντος και 
βελτίωσης της πολιτιστικής δοµής (π.χ. πλατείες, πεζοδρόµια και πολιτιστικά κέντρα) στις περιοχές, 
µε υψόµετρο µεγαλύτερο από 500µ, και παράλληλα θα ενισχύεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου µέσα από την ετοιµασία ρυθµιστικών σχεδίων.  

 

Συµπληρωµατικά, στις πεδινές περιοχές, µε υψόµετρο κάτω των 500 µέτρων, οι αντίστοιχες 
παρεµβάσεις για αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος θα χρηµατοδοτηθούν από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Περαιτέρω, µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
ειδικότερα του µέτρου Μέτρο 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου»  θα χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 
παρεµβάσεων : 

•  Ανάπτυξη κέντρων κοινοτικών / κοινωνικών παροχών που περιλαµβάνει παρεµβάσεις για 
την  δηµιουργία/ επέκταση/ βελτίωση/ τοπιοτέχνηση των κοινοτικών υπηρεσιών (π.χ. 
πολυδύναµα και πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κέντρα νεότητας, 
βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, βρεφοκοµικοί σταθµοί).  
 

• ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς: υλοποίηση έργων που αφορούν την 
προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού 
περιβάλλοντος και ανάπλαση χώρων που σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες 
παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν θα υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα. 
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Στα πλαίσια προώθησης της προσβασιµότητας των περιοχών της υπαίθρου στα πλαίσια του 
Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» θα προωθηθεί η επέκταση/βελτίωση 
των κυρίων επαρχιακών δρόµων (υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων) 
ενώ στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στους 
δευτερεύοντες επαρχιακούς δρόµους (αρµοδιότητα των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων). 

 

Συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δύο Προγραµµάτων υπάρχει και στον τοµέα της Προστασίας του 
Περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και την 
Υπαίθρου» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  περιλαµβάνει µια σειρά παρεµβάσεων που 
αφορούν την προστασία του εδάφους και των υδάτων  µέσω της µείωσης της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης των καλλιεργειών (Μέτρο 2.3) που θα προέλθει από την µειωµένη χρήση λιπασµάτων 
και φυτοφαρµάκων,  την ενίσχυση της βιοποικιλότητας (Μέτρο 2.2),  την συµβολή στο περιορισµό  
της κλιµατικής αλλαγής µέσω της αύξησης της δασοκάλυψης που θα προέλθει από την  πρόληψη 
πυρκαγιών (Μέτρο 2.5) και το µέτρο της δάσωσης  γεωργικών και µη γεωργικών γαιών  (Μέτρο 2.4)  

 
Οι παρεµβάσεις αυτές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργούν συµπληρωµατικά µε 
τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδοµές στο Τοµέα του Περιβάλλοντος και της 
Ενέργειας» του Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που αφορούν την 
διαχείριση των στερών απορριµµάτων, την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας  λυµάτων. 
 
Τέλος συµπληρωµατικότατα παρουσιάζεται και µεταξύ του Άξονα Προτεραιότητας 1 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας 
και της δασοκοµίας»   µε τον Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» του Προγράµµατος 
που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η ενίσχυση των µεταποιητικών επιχειρήσεων για παραγωγή 
προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας αλλά και η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις 
στοχευµένων πληθυσµιακών οµάδων (γυναίκες και νέοι)   δεν καλύπτουν τον πρωτογενή τοµέα και 
την πρώτη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και δασικών προϊόντων. Η διάσταση αυτή 
καλύπτεται  από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω του Άξονα Προτεραιότητας  και 
συγκεκριµένα των ακόλουθων µέτρων  

•••• Μέτρο 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ∆ηµιουργία και 
εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων». 
Μέσω του οποίου  παρέχονται ενισχύσεις για ίδρυση και εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων 
πρώτης µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος 1 της Συνθήκης  

•••• Μέτρο 1.5 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων» το οποίο στοχεύει 
µεταξύ άλλων στον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των εκµεταλλεύσεων, την προώθηση 
της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τη µείωση του 
κόστους παραγωγής, 

••••  Μέτρο 1.2 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» το οποίο µεταξύ άλλων 
αποσκοπεί στη δηµιουργία βιώσιµων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε 
διαχειριστές νέους/νέες γεωργούς 

 
Σε επίπεδο στοχοθέτησης  υπάρχει πλήρης σύγκλιση. Όσον αφορά το επίπεδο είδους κατηγοριών 
παρεµβάσεων υπάρχει θεµατική διαφοροποίηση στο µεγαλύτερο µέρος των παρεµβάσεων, εκτός 
από ένα µικρό αριθµό παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράµµατος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» ως συνέχεια της προγραµµατικής περιόδου 2004-
2006, για τις οποίες έχει καθοριστεί σαφής διαχωριστική γραµµή, µε βάση το χωρικό κριτήριο του 
υψοµέτρου.  
 
Πέραν της προσπάθειας για αποφυγή των επικαλύψεων που έγινε στο προγραµµατικό στάδιο 
αποφασίστηκε επιπλέον όπως καθιερωθεί το σύστηµα της αµφίδροµης εκ των προτέρων 
γνωµοδότησης µεταξύ των ∆ιαχειριστικών Αρχών στα µέτρα που σχετίζονται µε παρεµβάσεις στην 
ύπαιθρο.  Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
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2013 θα αποστέλλει τα προτεινόµενα για χρηµατοδότηση έργα που εµπίπτουν στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 στη ∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  Από την άλλη, η 
∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων θα αποστέλλει στη ∆ιαχειριστική Αρχή Π.Α.Α. τα 
προτεινόµενα έργα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της υπαίθρου.  Τα έργα θα εξετάζονται και 
εφόσον διασφαλιστεί η αποφυγή επικάλυψης και η ύπαρξη συνέργιας/ συµπληρωµατικότητας θα 
αποστέλλεται θετική εισήγηση για προώθηση του έργου.         
 
Σε ότι αφορά το ευρύτερο Σχέδιο για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου το οποίο στην ολότητα 
του αναµένεται να καλύψει 151 κοινότητες της υπαίθρου οι οποίες οµαδοποιήθηκαν σε 5 οµάδες, 
συµφωνήθηκε όπως από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης καλυφτεί η Οµάδα µε τον 
µεγαλύτερο αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων και το ψηλότερο µέσο όρο σε ότι αφορά το 
υψόµετρο (Οµάδα 2). Υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρος γεωγραφικός διαχωρισµός ο οποίος βασίζεται σε 
συγκεκριµένα κριτήρια. Στο παράρτηµα ΧΙ περιλαµβάνεται ο πίνακας µε τον διαχωρισµό των 151 
κοινοτήτων σε 5 οµάδες καθώς επίσης και χάρτης όπου φαίνεται η Οµάδα 2 που θα καλυφτεί από 
πόρους του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.    
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ» 

Ο Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η «πλήρης και ποιοτική 
απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και η εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής 
συνοχής και ίσων ευκαιριών». 

Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι  

- Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση της προσαρµοστικότητας του ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα   

- Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της 
κοινωνικής  ενσωµάτωσης 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι αντιστοιχίζονται σε ισάριθµους άξονες προτεραιότητας ως εξής: 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: «∆ιεύρυνση της αγοράς εργασίας και  κοινωνική συνοχή» 

• Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προσαρµοστικότητα » 

Υπάρχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραµµές µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο αφού µέσω του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης η εκπαίδευση των γεωργών / δασοκαλλιεργητών αφορά την 
επαγγελµατική τους ενασχόληση ενώ η όποια εκπαίδευση λάβουν µέσω του ΕΚΤ θα αφορά άλλους 
τοµείς όπως η απόκτηση ικανοτήτων σε κάποια άλλη επαγγελµατική κατεύθυνση ή σε κάποια άλλη 
δεξιοτεχνία.   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ, 2007-2013 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας και διαρθρώνεται στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρα για την προσαρµογή του Κοινοτικού Αλιευτικού Στόλου,. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εµπορία 
Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος  

Άξονας Προτεραιότητας 4: Βιώσιµη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών  

 

Σε ότι αφορά τον κίνδυνο επικαλύψεων µε το Πρόγραµµα της Αλιείας έχουν ληφθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες έτσι ώστε κατά την εφαρµογή του Άξονα Leader να γίνονται από τα αρχικά στάδια 
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διασταυρούµενοι έλεγχοι κυρίως σε ότι αφορά τις προτεινόµενες δράσεις. Η ύπαρξη και λειτουργία 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή τόσο ΟΤ∆ όσο και «Οµάδας» δεν απαγορεύεται. Η µη ύπαρξη  
γεωγραφικού διαχωρισµού έχει ως αποτέλεσµα την εστίαση των ενεργειών συντονισµού στις 
προτεινόµενες δράσεις. Μέσα από την συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών στο στάδιο της 
επιλογής των ΟΤ∆ και των «Οµάδων» θα εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν οι απαιτούµενοι διαχωρισµοί 
ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας των δράσεων. Στην 
Επιτροπή Αξιολόγηση των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και των Επιχειρησιακών τους Προγραµµάτων 
θα συµµετέχει εκπρόσωπος του Τµήµατος Αλιείας έτσι ώστε να γίνεται εκ των προτέρων έλεγχος 
των προτεινόµενων δράσεων και να λαµβάνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε 
περίπτωση που χρειαστεί. Ωστόσο, οι περιπτώσεις που θα χρήσουν παρέµβασης αναµένεται να 
είναι εξαιρετικά περιορισµένες.     
 
11. Καθορισµός αρµοδίων σωµάτων  
 
∆ιαχειριστική Αρχή  
 
Ως ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται το Τµήµα 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Η ∆ιαχειριστική Αρχή 
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος µε αποτελεσµατικό και 
αποδοτικό τρόπο.  Τα καθήκοντα της καθορίζονται µε σαφήνεια στο άρθρο 75 του Κανονισµού 
1698/ 2005. 
 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσµατικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης 
και εφαρµογής όλων των µέτρων του Π.Α.Α. και την εφαρµογή των πιο κάτω: 

• ∆ιασφάλιση ότι οι ενέργειες που επιλέγονται για χρηµατοδότηση είναι σύµφωνες µε τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού συλλογής αξιόπιστων οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά 
µε την εφαρµογή και τους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των διαφόρων µέτρων που θα αναληφθούν από τις αρµόδιες 
αρχές εφαρµογής των µέτρων. 

• Αποστολή στην Επιτροπή όλων των τυποποιηµένων αρχείων που απαιτούνται. 
• Υποβολή των προβλεπόµενων από τους Κανονισµούς Εκθέσεων Αξιολόγησης. 

• Σύνταξη και υποβολή προς την Επιτροπή των ετήσιων εκθέσεων προόδου και της τελικής 
έκθεσης µετά από την έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ. 

• Θέσπιση µέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση και υιοθέτηση 
µέτρων για προσαρµογές που απαιτούνται ή ενδεχόµενες διορθώσεις. 

• ∆ιασφάλιση της κανονικότητας και της συµβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές 
των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ. 

• Τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. 

• Ηγείται της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος και παρέχει τη γραµµατειακή 
υποστήριξη των συνεδριάσεών της.  

• Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήσεων για χρηµατοοικονοµική ή άλλη τροποποίηση 
του Προγραµµατικού Εγγράφου.  

 
Ορισµένες από τις αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής µπορούν να εκχωρηθούν µε γραπτή 
συµφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες.  Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής 
παραµένει στη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών  
 
Ως Οργανισµός Πληρωµών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται ο 
Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών. Τα καθήκοντα του και οι αρµοδιότητες του 
καθορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισµού 1290/2005.  
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Ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι α) η επιλεξιµότητα 
των αιτήσεων και η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς και η συµφωνία τους προς τους 
κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωµής ελέγχονται. 
β) οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρίζονται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά βιβλία. 
γ)διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία. 
δ) τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και στη µορφή που προβλέπεται 
από τους κοινοτικούς κανόνες. 
ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα και διατηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την 
εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητα τους διαχρονικά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών 
εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών κανόνων. 
 
Με εξαίρεση την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών µπορεί 
να γίνει κατ΄ εξουσιοδότηση. 
 
Μονάδες Εφαρµογής 
 
Μέρος των αρµοδιοτήτων της ∆ιαχειριστικής Αρχής και του Οργανισµού Πληρωµών ανατίθενται σε 
ειδικές µονάδες που κρίνονται κατάλληλες για την εφαρµογή των µέτρων.  Με την ανάθεση των 
σχετικών καθηκόντων οι Μονάδες Εφαρµογής συλλέγουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται, 
αξιολογούν τις αιτήσεις, διενεργούν τους απαιτούµενους ελέγχους και υποβάλλουν στον Οργανισµό 
Πληρωµών αιτήµατα πληρωµής των δικαιούχων.  Παράλληλα συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση των µέτρων (αριθµός προκηρύξεων, συλλογή δεδοµένων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης κτλ.)  Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής µε 
βάση τα άρθρα 75 του Κανονισµού 1698/2005 και 6 του Κανονισµού 1290/2005 παραµένει στη 
∆ιαχειριστική Αρχή και στον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών αντίστοιχα. 
 
Έχουν οριστεί οι πιο κάτω 6 Μονάδες Εφαρµογής:  
 

- Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών Τµήµατος Γεωργίας (14 µέτρα)  
- Μέτρο 1.1 «Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης» 
- Μέτρο 1.2 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» 
- Μέτρο 1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών» 
- Μέτρο 1.4 «Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους                     

δασοκαλλιεργητές» 
- Μέτρο 1.5 «Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων» 
- Μέτρο 1.7 «Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη» 
- Μέτρο 1.8 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων 

και δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο 
συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων» 

- Μέτρο 1.9 «Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών/ 
Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών» 

- Μέτρο 1.10   «Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε.Ε 
(ανενεργό)» 

- Μέτρο 3.3 «Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης» 

- Μέτρο 4.1 «Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» 
- Μέτρο 4.2 «∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία» 
- Μέτρο 4.3 «Λειτουργικά έξοδα, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 

περιοχή» 
- Μέτρο 5.1 «Τεχνική υποστήριξη» 

- Τµήµα ∆ασών (3 µέτρα) 
- Μέτρο 2.4 «∆ασώσεις» 
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- Μέτρο 2.5 «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων 
περιοχών» 

- Μέτρο 2.6 «∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των 
δασών» 

- Υπουργείο Εσωτερικών (2 µέτρα) 
- Μέτρο 3.1 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 
- Μέτρο 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου» 
- Κ.Ο.Α.Π. (3 µέτρα) 

- Μέτρο 2.1 «Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε µειονεκτικές περιοχές 
- Μέτρο 2.2. «Ενίσχυση Βιοποικιλότητας και παροχή εξισωτικών πληρωµών στις 

περιοχές  ΦΥΣΗ 2000» 
- Μέτρο 2.3 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» 

- Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (1 µέτρο) 
- Μέτρο 1.6 «Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα.  

∆ηµιουργία και εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων» 

- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
o Μέτρο 3.4 Παροχή Ευρυζωνικού ∆ιαδικτύου στις Λευκές Περιοχές 

 
∆ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων  
 
Για την διασφάλιση του σαφή διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο κυρίαρχων αρχών 
διευκρινίζονται επιπλέον τα παρακάτω: 

- Ο Προϋπολογισµός και η διαχείριση των πιστώσεων (µεταφορές, ανακατανοµές κονδυλίων) 
του Προγράµµατος είναι ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

- Οι αποφάσεις για τις προκηρύξεις των διαφόρων µέτρων λαµβάνονται από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών. Η ∆ηµοσίευση της προκήρυξης 
αποτελεί αρµοδιότητα της ∆ιαχειριστικής Αρχής όπως επίσης και η ευρύτερη δηµοσιότητα 
του Προγράµµατος. 

- Η έκδοση των Ενηµερωτικών Εντύπων γίνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 
- Η ετοιµασία των Εγχειριδίων Εφαρµογής γίνεται από τον Οργανισµό Πληρωµών σε 

συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Τα σηµεία που αναφέρονται σε διαδικασίες ελέγχων, 
πληρωµών κτλ είναι πρωταρχική ευθύνη του Οργανισµού Πληρωµών. 

- Η ετοιµασία των Εντύπων Αιτήσεων γίνεται από τον Οργανισµό Πληρωµών σε συνεργασία 
µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

- Οι έλεγχοι είναι πρωταρχική ευθύνη του ΚΟΑΠ που ετοιµάζει και τους Καταλόγους Ελέγχων. 
- ∆ιευκρινήσεις που αφορούν τα κριτήρια διαφόρων µέτρων είναι ευθύνη της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής.  
- Η υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή για τροποποίηση του Προγράµµατος είναι 

αρµοδιότητα της ∆ιαχειριστικής Αρχής.  
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράµµατος είναι ευθύνη της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής. Οι µονάδες εφαρµογής και ο Οργανισµός Πληρωµών θα παρέχουν όλα τα 
απαραίτητα δεδοµένα. 

 
Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται είτε απευθείας είτε µέσω των Μονάδων Εφαρµογής των µέτρων 
εφόσον εµπίπτει µέσα στα πλαίσια της σχετικής συµφωνίας. Νοείται ότι κατά την άσκηση των πιο 
πάνω αρµοδιοτήτων επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή συνεργασία τόσο µεταξύ της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής και του Οργανισµού Πληρωµών όσο και µεταξύ των δύο αυτών Οργάνων και των Μονάδων 
Εφαρµογής. 
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Οργανισµός Πιστοποίησης 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σαν Αρµόδια Αρχή ∆ιαπίστευσης του 
ΚΟΑΠ και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1290/05 άρθρο 7 και τον κανονισµό 885/06 άρθρο 5(1), 
προχώρησε σε προσφορές για την ανάθεση της εργασίας του Οργανισµού Πιστοποίησης του 
Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών το έργο 
κατακυρώθηκε στον Ελεγκτικό Οίκο KPMG και υπογράφηκε η σχετική συµφωνία στις αρχές 
Οκτωβρίου 2007. Η διάρκεια της συµφωνίας είναι για περίοδο πέντε ετών. Το Όργανο 
πιστοποίησης έχει ήδη αρχίσει την εργασία του. 
 
 
Το πιο πάνω σύστηµα παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο Παράρτηµα IΧ. 
 
Καταπολέµηση της απάτης 
 
Ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών προς πλήρη εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο (άρθρο 11 του Κανονισµού 4045/89/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21ης 
∆εκεµβρίου 1989 περί των ελέγχων, εκ µέρους των κρατών µελών, των πράξεων που αποτελούν 
µέρος του συστήµατος χρηµατοδοτήσεως από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων) έχει δηµιουργήσει, 
βάσει του άρθρου 14(2) του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισµού Αγροτικών 
Πληρωµών Νόµου του 2003, Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης. Συγκεκριµένα η Υπηρεσία 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και το συντονισµό της εφαρµογής του Κανονισµού 4045/89 
και του Κανονισµού 1848/2006.  
 
Η Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των παρατυπιών που 
έχουν διαπιστωθεί από όλα τα αρµόδια Τµήµατα του ΚΟΑΠ και των Μονάδων Εφαρµογής, καθώς 
και οποιωνδήποτε εξελίξεων τυχόν προκύψουν σε κατοπινό στάδιο σε σχέση µε τις παρατυπίες 
αυτές. Προς το σκοπό αυτό έχουν καταρτιστεί γραπτές διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν για τον 
τρόπο και τη µορφή της κοινοποίησης των παρατυπιών προς την Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης από τα εµπλεκόµενα Τµήµατα. Σχετική πρόβλεψη έχει συµπεριληφθεί και στις συµφωνίες 
που έχουν συναφθεί µε όλες τις Μονάδες Εφαρµογής. Οι συµφωνίες προβλέπουν επίσης ότι η 
Μονάδα Εφαρµογής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την εφαρµογή των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. 
 
Η Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης είναι επίσης υπεύθυνη για την κοινοποίηση των 
παρατυπιών προς την OLAF, όπου οι παρατυπίες αυτές ξεπερνούν το ποσό των 10. 000 Ευρώ.  
 
Επίσης, στην Υπηρεσία έχει ανατεθεί και ο χειρισµός όλων των υποθέσεων που άπτονται θεµάτων 
παρατυπιών και πράξεων που εµπεριέχουν τα στοιχεία του δόλου και/ ή άλλων ποινικών 
αδικηµάτων. 
 
12. Περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης και προβλεπόµενη 
σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 
12.1 Περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
Οι δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013 διέπονται 
από το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ε. Επιτροπής.  
 
Το σύστηµα καταγραφής των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισµό των δεικτών έχει ως 
αφετηρία τα έντυπα των αιτήσεων τα οποία θα ετοιµαστούν έτσι ώστε να περιέχουν όλα τα 
απαραίτητα πεδία για την καταγραφή των εν λόγω στοιχείων. Σκοπός της ∆ιαχειριστικής Αρχής είναι 
η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος µέσω του οποίου µετά και την 
µηχανογράφηση των εντύπων των αιτήσεων θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής (export) των 



 48

δεδοµένων που απαιτούνται για την ποσοτικοποίηση των δεικτών. Τα δεδοµένα των εντύπων των 
αιτήσεων θα µηχανογραφούνται και ακολούθως, µε τη βοήθεια ενός λογισµικού συστήµατος, θα 
γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων και θα υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες. Για τον σκοπό αυτό θα 
οριστεί υπεύθυνο άτοµο, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο Κοινό Πλαίσιο 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το οποίο θα φέρει την ευθύνη για τη συγκέντρωση των 
δεδοµένων από τα έντυπα των αιτήσεων µέσω του συστήµατος, την ποσοτικοποίηση του δείκτη και 
την καταγραφή των τιµών του σε ειδική βάση δεδοµένων, η οποία θα είναι διαθέσιµη στη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος. 
 
Μέχρι όµως και την ολοκλήρωση του συστήµατος για την κάλυψη των άµεσων αναγκών σε 
αναφορές παρακολούθησης η ∆ιαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει σε µερική τροποποίηση του 
υφιστάµενου λογισµικού συστήµατος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης το οποίο χρησιµοποιείται 
για το Προγραµµατικό Έγγραφο 2004 – 2006.  
 
Πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω κρίνεται απαραίτητη και η συνεργασία µε οµάδα 
εµπειρογνωµόνων η οποία θα έχει το ρόλο του on-going αξιολογητή και θα παρέχει στην 
∆ιαχειριστική Αρχή την υποστήριξη που απαιτείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων για την 
ποσοτικοποίηση των δεικτών της ενδιάµεσης και της τελικής αξιολόγησης του Προγράµµατος. 
 
12.2 Προβλεπόµενη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης  
 
Για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράµµατος συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Σύνθεση 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης προεδρεύεται από τον 
εκάστοτε ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας. 
 
Ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης συµµετέχουν: 

• Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

• Εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών  

• Εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραµµατισµού 

• Εκπρόσωπος του Τµήµατος ∆ασών 

• Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

• Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

• Εκπρόσωποι Αρµόδιων Υπουργείων, όπως του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Εθνικός Μηχανισµός 
για τα δικαιώµατα της γυναίκας)  κτλ. 

• Εκπρόσωποι κρατικών αρχών για οριζόντια θέµατα (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα) 

• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων 
Στις συνεδριάσεις θα προσκαλούνται µε το καθεστώς του παρατηρητή και εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατό να προσκαλούνται, 
κατά περίπτωση, εκπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλων ενδιαφερόµενων φορέων 
καθώς και εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και σχετικά θέµατα. 
 
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, η ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 
 
Πιο αναλυτικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν οι ακόλουθοι. 
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1. ∆ιευθυντής Τµήµατος Γεωργίας 
2. Προϊστάµενος Γραµµατείας ∆ιαχειριστικής Αρχής ΠΑΑ 
3. Εκπρόσωπος Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
4. Εκπρόσωπος Γραφείου Προγραµµατισµού 
5. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
6. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών 
7. Εκπρόσωπος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης – Εθνικός Μηχανισµός για τα 
    δικαιώµατα της γυναίκας 
8. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών 
9. Εκπρόσωπος Τµήµατος ∆ασών 
10. Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
11. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 
12. Εκπρόσωπος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 
13. Εκπρόσωπος Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
14. Εκπρόσωπος Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
15. Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων 
16. Εκπρόσωπος Ένωσης ∆ήµων Κύπρου 
17. Εκπρόσωπος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 
18. Εκπρόσωπος Π.Ο.Α  « ΑΓΡΟΤΙΚΗ» 
19. Εκπρόσωπος Ένωσης Κυπρίων Αγροτών 
20. Εκπρόσωπος Παναγροτικού Συνδέσµου Κύπρου 
21. Εκπρόσωπος ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση Κύπρου) 
22. Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου 
23. Εκπρόσωπος Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου 
24. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γεωπόνων Κύπρου 
25. Εκπρόσωπος των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 
 
13. ∆ηµοσιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
 
13.1 Ενέργειες για ενηµέρωση των πιθανών δικαιούχων, των επαγγελµατικών οργανώσεων, των 
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων, των οργανισµών που συµµετέχουν στην 
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για 
τις δυνατότητες που προσφέρονται καθώς και τους κανόνες για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα. 
 
Για την προβολή και δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 έχει 
ετοιµαστεί ειδικό επικοινωνιακό σχέδιο  που στοχεύει: 

• Στην ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου 

• Στην ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων φορέων 

• Στην ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού 
 
Ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου 
 
Ο αγροτικός κόσµος ως ο αποδέκτης και δικαιούχος των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα ενηµερωθεί λεπτοµερώς, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό διάφορες µεθόδους και 
διαθέσιµα µέσα. 
 
Το επικοινωνιακό σχέδιο για την ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου περιλαµβάνει: 
 

� ∆ηµοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
όταν εγκριθεί το ΠΑΑ 2007-2013 

� Έκδοση έντυπου υλικού. Θα εκδοθεί ένα γενικό φυλλάδιο για το πρόγραµµα καθώς και 
ειδικά φυλλάδια για κάθε Μέτρο ξεχωριστά. 

� Θα καταρτιστεί πρόγραµµα περιφερειακών συγκεντρώσεων για ενηµέρωση των γεωργών 
στους τόπους που βρίσκονται οι µονάδες τους ή / και η  κατοικία τους. Το πρόγραµµα θα 
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καλύψει όλες σχεδόν τις κοινότητες της Κύπρου, που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Θα πραγµατοποιηθούν, επίσης, εξειδικευµένες ενηµερώσεις για  µεγάλους 
κλάδους παραγωγής όπως την αγελαδοτροφία, αµπελουργία, κλπ. 

� Στα ετήσια προγράµµατα Γεωργικών Εφαρµογών (τόσο των Περιφερειακών Γεωργικών 
Λειτουργών, όσο και των Λειτουργών Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας) θα συµπεριληφθεί και 
η ενηµέρωση για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

� Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Γεωργίας και θα παρέχεται, από αυτήν, η δυνατότητα ενηµέρωσης και επίλυσης αποριών. 

� Θα δηµιουργηθεί Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο µέσω του οποίου θα γίνεται ενηµέρωση και θα 
δίνονται πληροφορίες για το ΠΑΑ 2007-2013.  

� Θα καταρτισθεί πρόγραµµα παρουσίασης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-
2013 από τα Ραδιοφωνικά και Τηλεοπτικά προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

� Θα δηµοσιευτούν σχετικά άρθρα σε τεύχη  του περιοδικού «Αγρότης» που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

� Θα δηµοσιευθούν άρθρα στις εφηµερίδες. 
 

Ενηµέρωση Ενδιαφερόµενων Φορέων 
 
Θα οργανωθούν ηµερίδες στις οποίες θα προσκληθούν οι κοινωνικοί εταίροι, π.χ. Αγροτικές 
Οργανώσεις, Μη κυβερνητικές / επαγγελµατικές οργανώσεις, το Κυπριακό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό επιµελητήριο (ΚΕΒΕ), η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων(ΟΕΒ), οι φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ, στους οποίους θα παρουσιαστεί το  Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013. 
 
 Ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού 
 
Για το ευρύτερο κοινό προγραµµατίζεται µια γενικότερη ενηµέρωση για τους στόχους και τις 
επιδιώξεις  του  Προγράµµατος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 
Η ενηµέρωση αυτή θα επιτευχθεί υλοποιώντας τα ακόλουθα µέτρα: 

� ∆ηµοσιογραφική διάσκεψη για την έναρξη του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 

� Ηµερίδα µε οµάδα δηµοσιογράφων που ασχολούνται µε τα αγροτικά θέµατα. 
� ∆ιαφηµίσεις στις εφηµερίδες  
� Τηλεοπτική ∆ιαφήµιση (µικρό φιλµ) 
� Τηλεοπτικό spot 
� Έκδοση Αφίσας και διανοµή της σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου 
� Αναγραφή στους λογαριασµούς της  ΑΗΚ σχετικής διαφήµισης. 

  
 
13.2 και 13.3 Προβλεπόµενες Ενέργειες για ενηµέρωση των δικαιούχων για την Κοινοτική συµβολή 
καθώς και για ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για το ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα στα 
Προγράµµατα και τα αποτελέσµατα τους. 
 
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Κατά τη δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, θα ληφθούν µέτρα 
ώστε, σε όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµοσιοποίηση του ΠΑΑ, να προβάλλεται ο 
ρόλος της E.E και η συνεισφορά του  ΕΓΤΑΑ, σύµφωνα µε τα καθορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Θα προβάλλονται επίσης και πιο εκτενείς πληροφορίες για τη συγχρηµατοδότηση του 
Προγράµµατος από την Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη. Θα παρέχονται στους πιθανούς δικαιούχους 
σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες µεταξύ άλλων και για τα εξής: (α) τις διοικητικές διαδικασίες 
που ακολουθούνται προκειµένου να εγκριθεί κάποιος αιτητής για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (β) περιγραφή των διαδικασιών για το πώς εφαρµόζεται η 
χρηµατοδότηση, γ) λεπτοµέρειες για τους ελέγχους και τις κυρώσεις, δ) τους όρους ή/και τα κριτήρια 
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επιλεξιµότητας για την επιλογή των Μέτρων και την αξιολόγηση του Προγράµµατος (ε) τα ονόµατα 
των αρµόδιων Λειτουργών σε Εθνικό και τοπικό επίπεδο που µπορούν να επεξηγήσουν το  
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή και την αξιολόγηση των 
διαδικασιών. 
 
Τέλος θα παρέχονται πληροφορίες στους πιθανούς δικαιούχους για τυχόν κέντρα πληροφόρησης 
στην Ευρώπη όπου θα µπορούν να αποταθούν για περαιτέρω ενηµέρωση.  
 
Προϋπολογισµός 
Η δαπάνη για την υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου για το ΠΑΑ 2007-2013 µαζί µε το Εθνικό 
Αγροτικό ∆ίκτυο ξεπερνά τις 250.000 Ευρώ και θα καλυφθεί από το Μέτρο της Τεχνικής 
Υποστήριξης.  
 
Φορέας υλοποίησης  
Την ευθύνη για την υλοποίηση του  επικοινωνιακού σχεδίου θα έχει ο Κλάδος Γεωργικών 
Εφαρµογών και ∆ηµοσιότητας του Τµήµατος Γεωργίας σε συνεργασία  µε τον Τοµέα ∆ηµοσιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην αρχή, και µετέπειτα θα 
εµπλακεί και το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο,  που τελικά θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαφώτιση. 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του επικοινωνιακού σχεδίου θα γίνει µε διάφορους τρόπους 
όπως: 

o Αριθµός αιτήσεων συµµετοχής στα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 και ποσοστό απορρόφησης 
των κονδυλίων του προγράµµατος. 

o Αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα 
o Τα ενηµερωτικά υλικά που εκδόθηκαν (εκδόσεις και αριθµός κατά έκδοση) 
o Αριθµός Άρθρων σε Εφηµερίδες και Περιοδικά  
o Αριθµός ενηµερωτικών συγκεντρώσεων σε αγροτικές κοινότητες 
o Αριθµός ενηµερωτικών συγκεντρώσεων µε ενδιαφερόµενους φορείς  
o Αριθµός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων  
o Αριθµός ∆ιαφηµίσεων 
o Αριθµός ∆ηµοσιογραφικών ∆ιασκέψεων. 

 
14. Προσδιορισµός των εταίρων και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης 
 
14.1  Προσδιορισµός των εταίρων 
 
14.1 Βάση των άρθρων 6 και 16(ι) δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην ενεργό συµµετοχή των 
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων στον προγραµµατισµό της Αγροτικής 
Ανάπτυξης  2007-2013. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικά 
οι Αγροτικές Οργανώσεις είχαν κληθεί εκ των προτέρων (από Σεπτέµβριο 2005) να υποβάλουν τις 
προτάσεις τους τόσο για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο όσο και για το Πρόγραµµα 2007-2013.  
 
Το Τµήµα Γεωργίας άρχισε την ετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τον Φεβρουάριο 
του 2006 λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
φορέων οι οποίες είναι πολύ καλά γνωστές στις κυβερνητικές υπηρεσίες λόγω της συνεχούς στενής 
συνεργασίας µεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
 
Στις 15 Μαΐου 2006, ήταν έτοιµες οι προτάσεις για τα µέτρα που θα περιλαµβάνονταν στο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρώτο προσχέδιο παρουσιάστηκε στις Αγροτικές 
Οργανώσεις και σε άλλες µη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, κλπ) και στους διάφορους 
παραγωγικούς τοµείς στις 29 Σεπτεµβρίου και 6 Οκτωβρίου 2006.   
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Οι εταίροι που υποδείχθηκαν λαµβάνοντας µεταξύ άλλων υπόψη και την ανάγκη προώθησης της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της ενσωµάτωσης των 
απαιτήσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθοι: 
 
Τµήµα Γεωργίας 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Γραφείο Προγραµµατισµού 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – Εθνικός Μηχανισµός για τα δικαιώµατα της γυναίκας 
Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών 
Τµήµα ∆ασών 
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 
Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων 
Ένωση ∆ήµων Κύπρου 
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 
Π.Ο.Α  « ΑΓΡΟΤΙΚΗ» 
Ένωση Κυπρίων Αγροτών 
Παναγροτικός Σύνδεσµος Κύπρου 
ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση Κύπρου) 
Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου 
Οργανισµός Νεολαίας 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος      
Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 
Μετεωρολογική Υπηρεσία 
Τµήµα Αναδασµού 
Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης 
Υπηρεσία Θήρας  
Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου  
Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων 
Ένωση Γεωπόνων Κύπρου  
Παγκύπριος Οργανισµός Αγελαδοτρόφων   
Παγκύπρια Οργάνωση Ποιµνιοτρόφων  
Παγκύπριος Σύνδεσµος Εσπεριδοκαλλιεργητών  
Παγκύπριος Σύνδεσµος Πτηνοτρόφων  
Παγκύπριος Σύνδεσµος Χοιροτρόφων  
Παγκύπρια Επιτροπή Σιτηροκαλλιεργητών  
Σύνδεσµος Καλλιεργητών και Ανθέων  
Οργάνωση Παραγωγών ΣΕ∆ΙΓΕΠ Πιτσιλιάς Λτδ 
Σ.Ε.Κ.Ε.Π 
Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών 
Σύνδεσµος Ελαιοκαλλιεργητών Fasouri Producers Group Lion Heart Ltd  
Εταιρεία Εσπεριδοκαλλιεργητών Περσεφόνη ΛΤ∆ 
Ίδρυµα Λαόνα 
Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας 
Κούρρης Αναπτυξιακή 
Επιτροπή Παραποτάµιων Κοινοτήτων – Έζουσας, Ξερού, ∆ιαρίζου 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαραθάσας 
και πολλές άλλες Οµάδες Παραγωγών 
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14.2 Τα αποτελέσµατα 
 
Το Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2006 παρουσιάστηκε στους εταίρους προσχέδιο των µέτρων του Νέου 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Μετά από διάφορες ερωτήσεις και απαντήσεις, 
δόθηκε στους εταίρους χρονικό διάστηµα 10 ηµερών να αποστείλουν τυχόν σχόλια πράγµα που 
έγινε και αυτά λήφθηκαν υπόψη για την ετοιµασία του τελικού κειµένου του πρώτου προσχεδίου. 
 
Ειδική διαβούλευση µε το κοινό έχει γίνει σχετικά µε τη Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (SEA) 
για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Σηµειώνεται ότι η Μελέτη εισάχθηκε στην 
Ιστοσελίδα του Τµήµατος Γεωργίας ενώ µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο τύπο και στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας το κοινό κλήθηκε να υποβάλει τυχόν απόψεις.  
 
 
15.  Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων 
 
15.1 Ισότητα µεταξύ αντρών και γυναικών 
Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί βασικό στόχο της Κυπριακής Κυβέρνησης, ο 
οποίος από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε να ενσωµατώνεται στη γενικότερη 
κοινωνικοοικονοµική πολιτική του κράτους και να προωθείται µε συγκεκριµένα µέτρα στα πλαίσια 
των Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης. 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων συνεχίσθηκε και εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια για τη 
βελτίωση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνικοοικονοµική ζωή του τόπου, µεταξύ 
άλλων εκσυγχρονίζοντας τη νοµοθεσία και κατοχυρώνοντας τα δικαιώµατα της γυναίκας. Οι 
προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην 
απασχόληση, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης, αµοιβών και επαγγελµατικής προόδου µε 
αποτέλεσµα την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου και της θέσης της γυναίκας στην 
κοινωνικοοικονοµική ζωή του τόπου.  
 
Γενικά το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο είναι ψηλό (68,5%) µε ικανοποιητική συµµετοχή των 
γυναικών στην απασχόληση (58,4% το 2005). Συγκεκριµένα το ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών παρέµεινε το 2005 χαµηλότερο του αντίστοιχου ανδρικού, η διαφορά όµως έχει 
περιοριστεί σε σχέση µε το 1992 και η διαφορά στο επίπεδο αµοιβών µεταξύ αντρών και γυναικών 
µειώθηκε επίσης.  
 
Στα πλαίσια νοµοθετικών ρυθµίσεων που έχουν γίνει, αξίζει να αναφερθεί ότι καταργήθηκαν οι 
διακρίσεις λόγω φύλου στη νοµοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων, διασφαλίζεται η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και επαγγελµατική εκπαίδευση, διασφαλίζεται 
η ισότητα αµοιβής για ίση ή παρόµοια εργασία και για εργασία ίσης αξίας. 
 
Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ο οποίος συµµετέχει ενεργά τόσο στον 
Προγραµµατισµό όσο και στην Εφαρµογή, την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το βασικό όργανο για τη διαµόρφωση, συντονισµό 
και προώθηση της πολιτικής ισότητας στην Κύπρο. 
Μέσω του Προγραµµατικού Εγγράφου της Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προωθούνται οι άξονες 
προτεραιότητας βάση του πλαισίου για την Ισότητα των Φύλων  2006-2010 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και πιο συγκεκριµένα: η ισότητα στην οικονοµική ανεξαρτησία, η ισότητα στην 
επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, η ίση συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ισότητα ως πολίτες 
και η εξάλειψη των στερεοτύπων. 
 
Όσο αφορά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση του Προγράµµατος, οι  δείκτες που θα 
περιληφθούν αφορούν µεταξύ άλλων και τη συµµετοχή των γυναικών σε Μέτρα όπως είναι η 
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εγκατάσταση νέων  γεωργών, η εκπαίδευση, η πληροφόρηση, η διάδοση της γνώσης και οι 
επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 
 
Τέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει 
προσπάθεια για συµµετοχή ίσου αριθµού γυναικών και ανδρών. 
 
15.2 Αποφυγή κάθε διάκρισης 
 
Στις αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν συµπεριλαµβάνεται οποιαδήποτε 
πληροφορία που να διαφοροποιεί τους αιτητές, οπότε αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση. Επίσης 
όσων αιτητών οι αιτήσεις για συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα απορριφθούν, θα έχουν δικαίωµα να 
υποβάλουν ένσταση  η οποία θα µελετηθεί από την αρµόδια επιτροπή ενστάσεων.  
 
 
 
16. ∆ράσεις Τεχνικής Βοήθειας 
 
16.1 Τεχνική Βοήθεια  
 
Μέσα από την «τεχνική υποστήριξη» καλύπτεται η ετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, 
δηµοσιότητα, έλεγχος και η αξιολόγηση των µέτρων και γενικά του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, καθώς και ορισµένες αναγκαίες δαπάνες της Αρχής ∆ιαχείρισης του Σχεδίου που 
στοχεύουν στη διασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισης του. 

 
Στο Μέτρο περιλαµβάνονται, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν: 

• Γενικά στη «δηµοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι κάποιες δράσεις 
δηµοσιότητας θα µπορούν να γίνονται και µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού 
Αγροτικού ∆ικτύου.   

• Ειδικότερα στη µέγιστη δυνατή «ενηµέρωση» των δικαιούχων για ένταξη στα µέτρα του 
Προγράµµατος και του κοινού γενικότερα  

• Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

• Βελτιώσεις στις απαιτούµενες εργασίες για την αξιολόγηση (δηµιουργία base line, ανταλλαγή 
πληροφόρησης  και εµπειριών). 

• Στην υποβοήθηση εφαρµογής µέτρων και δράσεων του Προγράµµατος και της αγροτικής 
ανάπτυξης γενικότερα µε εµπειρογνώµονες, µελέτες κτλ. 

• Συµµετοχή λειτουργών που εµπλέκονται στην εφαρµογή και διαχείριση του Προγράµµατος σε 
συνέδρια και εκπαιδεύσεις τα οποία βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

• Ανταλλαγή επισκέψεων και συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες διαχείρισης και πληρωµών 
άλλων κρατών µελών. 

• ∆ιοργάνωση συνεδρίων µε θέµα την Αγροτική Ανάπτυξη. 

• Τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
16.2.  

 
Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις που δεν αφορούν διοικητικές δαπάνες και έχουν σαν στόχο την 
ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προγράµµατος αλλά και 
ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης 
 
16.2 Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο  
 
Νοµική Βάση – Κανονισµός Ε.Ε. Αρ. 1698/2005 Άρθρα 66 και 68 
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Το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (Ε.Α.∆.) – National Rural Network θα συσταθεί, θα λειτουργήσει και θα 
χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013). 
 
Στο Ε.Α.∆. θα συµµετέχουν πάνω σε ισότιµη βάση, όλοι οι οργανισµοί, υπηρεσίες και οργανώσεις 
καθώς και άλλα κοινωνικά σύνολα που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη ή αντιπροσωπεύουν 
τους άµεσα δικαιούχους των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013. 
 
Τέτοιοι οργανισµοί είναι το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα ∆ασών, ο Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης (Εθνικός µηχανισµός για τα δικαιώµατα της γυναίκας), 
ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (Αγροτουρισµός), οι αγροτικές οργανώσεις, το Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το ΚΕΒΕ, ο Οργανισµός Νεολαίας, η Ένωση 
Κοινοτήτων, οι οµάδες τοπικής δράσης, Σύνδεσµοι Ευηµερίας των ζώων, Οργανισµοί Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, κ.ά. 
 
Με τη δηµιουργία του δικτύου θα διευκολυνθούν τα µέλη για ανταλλαγή εµπειριών και υποστήριξη 
στην εφαρµογή και αξιολόγηση της Πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης και διασφάλιση και 
συντονισµό της ροής των πληροφοριών µεταξύ Τοπικού, Κεντρικού και ακόµη Ευρωπαϊκού 
επιπέδου. 
 
Το Ε.Α.∆. θα συσταθεί και λειτουργήσει µέσα στα πρώτα δύο έτη από την έγκριση του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013.Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί ειδική Εθνική 
Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη για θέµατα πολιτικής. 
 
Το Ε.Α.∆. θα αποτελείται από µια κεντρική υπηρεσία στα Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος Γεωργίας, 
θα εργοδοτεί το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό (µε έµφαση στους τοµείς της επικοινωνίας, της 
πληροφορικής και της αγροτικής ανάπτυξης)  και θα έχει τη δική του ιστοσελίδα από την οποία θα 
παίρνουν πληροφορίες όλοι οι ενδιαφερόµενοι .  Το επιστηµονικό προσωπικό θα παρέχει σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους µέσω τηλεφώνου και διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) πληροφόρηση 
για θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και θα απαντά σε ερωτήσεις και απορίες.   
 
Θα χρηµατοδοτούνται οι δαπάνες για τις υποδοµές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση και 
λειτουργία του δικτύου µέσω ενός σχεδίου δράσης το οποίο εξαρχής θα προβλέπει: 
 

(α) Την ανάλυση των ορθών µεταβιβάσιµων πρακτικών όπως: 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, ίσες 
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, οι νέοι γεωργοί κ.ά. καθώς και θέµατα υλοποίησης 
µέτρων/σχεδίων όπως είναι τα κριτήρια επιλογής/αξιολόγησης έργων, αξιολόγησης των τοπικών 
στρατηγικών κ.ά. 
(β) Την οργάνωση ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας συµπεριλαµβανοµένων και των 
διοικητικών θεµάτων και διαδικασιών. 
(γ) Την ετοιµασία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τις οµάδες τοπικής δράσης που βρίσκονται 
στο στάδιο δηµιουργίας τους. 
(δ) Τεχνική υποστήριξη για την περιφερειακή και διακρατική συνεργασία όπως είναι οι 
διευθύνσεις στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες), βοήθεια στην εξεύρεση δυνητικών συνεταίρων, 
εκπαίδευση και απευθείας συµβουλευτικές υπηρεσίες στις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης κ.ά. 
(ε) Ετοιµασία ενηµερωτικού υλικού και έκδοση ενηµερωτικών  φυλλαδίων.  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

Ενέργειες: 
Νοέµβριος 2007 

• Ενέργειες για έγκριση ενοικίασης  και εξεύρεσης κτιρίου για ενοικίαση 

• Ετοιµασία για προκήρυξη προσφορών για αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του κατάλληλου 
λογισµικού και Router 

• Ετοιµασία και προκήρυξη προσφορών για αγορά άλλου εξοπλισµού, γραφείων κ.ά. 

• Ετοιµασία για προκήρυξη για αγορά συστήµατος και συσκευών τηλεφωνικής σύνδεσης 
∆εκέµβριος 2007 

• Προκήρυξη προσφορών για αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του κατάλληλου λογισµικού και 
Router 

• Προκήρυξη προσφορών για αγορά άλλου εξοπλισµού, γραφείων κ.ά. 

• Προκήρυξη για αγορά συστήµατος και συσκευών τηλεφωνικής σύνδεσης 

• Ετοιµασία για εξαγγελία προσφοράς για δηµιουργία ιστοσελίδας 
 ∆εκέµβριος 2007 

• Ετοιµασία Σχεδίων Υπηρεσίας για το απαιτούµενο προσωπικό 
Ιανουάριος 2008 

• ∆ηµοσίευση κενών θέσεων (εξεύρεση απαιτούµενου προσωπικού) 
Φεβρουάριος 2008 

• Αξιολόγηση αιτήσεων  για πρόσληψη προσωπικού 
 Μάρτιος 2008 

• Γραπτές ή και προφορικές συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού 
 Ιούνιος 2008 

• Λειτουργία  Ε.Α.∆. (N.R.N.) 
 

Για τη δηµιουργία και λειτουργία του Ε.Α.∆. προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί ένα ποσό της τάξης των  
2. 400. 000 Ευρώ για την επταετία 2007-2013. 

 
Από το ποσό αυτό τα 200.000 Ευρώ περίπου θα διατεθούν για τη δηµιουργία του Ε.Α.∆. (αγορά  
εξοπλισµού, λογισµικού κ.ά.) ενώ το υπόλοιπο ποσό 2. 200. 000 Ευρώ περίπου θα διατεθεί για την 
υλοποίηση του προγράµµατος.   

 
17. Έλεγχοι – µειώσεις και αποκλεισµοί 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
1. ∆ιοικητικοί και Επιτόπιοι Έλεγχοι  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού 1290/2005 οι Οργανισµοί Πληρωµών είναι Υπηρεσίες ή 
Οργανισµοί των Κρατών Μελών που παρέχουν για τις πληρωµές στις οποίες προβαίνουν καθώς και 
για τη γνωστοποίηση και διατήρηση των στοιχείων επαρκή εχέγγυα ότι: α) η επιλεξιµότητα των 
αιτήσεων και στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων 
καθώς και η συµφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωµής 
ελέγχονται, β) οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρούνται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά 
βιβλία, γ) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία, δ) τα 
απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και µε τη µορφή που προβλέπονται 
από τους κοινοτικούς κανόνες, ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα και διατηρούνται µε τρόπο που 
διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητά τους διαχρονικά, 
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων.   
 
Τα Κράτη Μέλη ενεργούν σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή της Ε.Ε. κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται  ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιµοποιούνται σωστά και αποτελεσµατικά βάσει των 
αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Σαν αποτέλεσµα αυτού πριν από οποιαδήποτε 
πληρωµή πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι που προνοούνται από 
την Κοινοτική Νοµοθεσία και αναφέρονται στην συνέχεια.  
 
1.1 ∆ιοικητικοί Έλεγχοι σε επίπεδο παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων 
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Ο έλεγχος κατά την παραλαβή και αποδοχή διενεργείται από ένα υπάλληλο ο οποίος συµπληρώνει 
και υπογράφει τον ανάλογο Κατάλογο Ελέγχου.  Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει: 
 

• έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και 
• έλεγχο ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούµενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή 

πιστοποιηµένα αντίγραφα.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω ελέγχων ετοιµάζεται κατάλογος των αιτήσεων µε ελλιπείς 
πληροφορίες καθώς και επιστολή προς τους αιτητές, για προσκόµιση των πληροφοριών που 
ελλείπουν, θέτοντας ανάλογη προθεσµία και ζητώντας τους να υποβάλουν γραπτώς τα ελλείποντα 
στοιχεία. Στην περίπτωση γραπτής απάντησης του αιτητή γίνονται, µε βάση αυτή, οι διορθώσεις / 
συµπληρώσεις όπως αναφέρονται στην επιστολή του και όλες καταχωρούνται στον φάκελο της 
αίτησης. Η διαδικασία προσκόµισης των πληροφοριών ακολουθεί την ίδια διαδικασία υποβολής της 
αίτησης. Σε περίπτωση που ελλείπουν αναγκαία δικαιολογητικά ή άλλα προβλεπόµενα αποδεικτικά 
στοιχεία είναι δυνατό, εφόσον δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε πρόθεση ηθεληµένης καθυστέρησης 
ή ηθεληµένου λάθους, να παρέχεται πρόσθετος λογικός χρόνος για υποβολή των στοιχείων ή 
ακόµη και να αναβάλλεται η εξέταση της αίτησης µέχρις ότου συµπληρωθούν όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά. 
 
Ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών (ΚΟΑΠ) δύναται να αναθέσει την έγκριση 
πληρωµών ή / και τεχνικών ελέγχων σε αναδόχους µε γραπτή συµφωνία που συνοµολογείται µε τη 
σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας.  
 
1.2 ∆ιοικητικοί Έλεγχοι  

 
Με την παραλαβή των αιτήσεων από την Εξουσιοδοτηµένη Μονάδα γίνεται καταχώρηση των 
στοιχείων και µηχανογράφηση των αιτήσεων / έλεγχος της ορθότητας των καταχωρήσεων. 
Ακολούθως διενεργούνται οι πιο κάτω έλεγχοι: 
 

• ∆ιοικητικός οπτικός έλεγχος που  στοχεύει στο να εξακριβώσει εάν η αίτηση είναι 
πλήρης, εµπρόθεσµη και ότι επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 
που καθορίζονται στις αιτήσεις και τους Καταλόγους Ελέγχων.   

 
Σε αυτούς περιλαµβάνονται οι έλεγχοι που γίνονται κατά τη διαδικασία παραλαβής, αποδοχής, 
µηχανογράφησης και γενικά σε οποιονδήποτε στάδιο της διαδικασίας εφαρµογής του Μέτρου και 
αποσκοπούν στο να εντοπίσουν οποιανδήποτε ανωµαλία σε σχέση µε την αίτηση του ιδίου ή άλλου 
αιτητή.  
 
Αποτελέσµατα ή ευρήµατα από τους οπτικούς διοικητικούς ελέγχους µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για διορθώσεις, εάν αυτά δικαιολογούνται ως προφανή λάθη ή για την επιβολή κυρώσεων που 
προνοούνται στα Εγχειρίδια Εφαρµογής των διαφόρων Μέτρων. 

 

• ∆ιοικητικός διασταυρούµενος µηχανογραφικός έλεγχος που γίνεται ηλεκτρονικά για να 
διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσιάζει ο αιτητής συγκρίνοντας τα µε 
άλλα στοιχεία στην ίδια βάση δεδοµένων ή σε άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. βάση 
δεδοµένων ΟΣ∆Ε όπως αυτή αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 Τίτλος ΙΙ του Κανονισµού 
1782/2003, Αρχείο Πληθυσµού, Μητρώο ΦΠΑ κτλ.). 

 

• Έλεγχος κατά πόσο ο αιτητής έχει υποβάλει ξανά αίτηση για το ίδιο Μέτρο / Καθεστώς. 
 
Οι πιο πάνω έλεγχοι θα γίνονται µε βάση τους Καταλόγους Ελέγχων και τα Εγχειρίδια Εφαρµογής 
των Μέτρων που ετοιµάζονται από τον ΚΟΑΠ και θα διενεργούνται από δύο υπαλλήλους. Ο ένας 
θα ελέγχει και ο δεύτερος θα επαληθεύει τον έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στο 100% 
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των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιδότηση. Σε περίπτωση που ο αιτητής κριθεί µη δικαιούχος 
ενηµερώνεται γραπτώς.  
 
Οποιεσδήποτε παρατυπίες διαπιστωθούν κατά την διάρκεια των ελέγχων πρέπει να κοινοποιούνται 
στην Μονάδα Καταπολέµησης της Απάτης του ΚΟΑΠ µε βάση την διαδικασία κοινοποίησης 
παρατυπιών που ακολουθείται.    
 
1.2.1 Επιπλέον διοικητικοί έλεγχοι για ορισµένα Μέτρα του Άξονα 2 και Άξονα 4  
 
Για τα µέτρα τα οποία συνεπάγονται πολυετείς δεσµεύσεις εκ µέρους των αιτητών πρέπει να γίνεται 
έλεγχος ότι υπάρχει συµµόρφωση των αιτητών προς αυτές τις µακροχρόνιες τους δεσµεύσεις. Σε 
περιπτώσεις που διαπιστωθούν  ανωµαλίες σαν αποτέλεσµα των διασταυρούµενων διοικητικών 
ελέγχων που έγιναν, τότε όπου είναι αναγκαίο µπορούν να γίνουν και επιτόπιοι για εξακρίβωση των 
στοιχείων. Επίσης κατά την διάρκεια των ελέγχων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και αποτελέσµατα 
ελέγχων και από άλλες υπηρεσίες που είναι αναµεµειγµένες σε ελέγχους που αφορούν γεωργικές 
επιδοτήσεις. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται µε βάση το Άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΚ) 1975/2006 
για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον 
αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε 
µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.  
 
Ο παρόν τίτλος εφαρµόζεται για τα µέτρα των οποίων η στήριξη χορηγείται σύµφωνα µε το Άρθρο 
36 του Κανονισµού 1698/2005 και το Άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω Κανονισµού όσον αφορά τις 
πράξεις που αντιστοιχούν στα µέτρα που ορίζονται στο πλαίσιο του Άξονα 2. Ωστόσο, η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τα µέτρα που αναφέρονται στα Άρθρα 36 στοιχείο α) σηµείο (vi) 
και στοιχείο β) σηµεία (vi) και (vii), καθώς και στο Άρθρο 39 παράγραφος 5 του Κανονισµού 
1698/2005, ούτε στα µέτρα βάσει του Άρθρου 36 στοιχείο β) σηµεία (i) και (iii) του εν λόγω 
Κανονισµού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης. 
 
1.2.2 Επιπλέον διοικητικοί έλεγχοι για τα Μέτρα του Άξονα 1 και Άξονα 3 και για ορισµένα 

Μέτρα των Αξόνων 2 και 4 
 
Ο παρόν τίτλος εφαρµόζεται: 
 

Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 20 και 52 του Κανονισµού 1698/2005, 
Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 36 στοιχείο α) σηµείο (vi), στοιχείο β) σηµείο 

(vii), και 39 παράγραφος 5 του εν λόγω Κανονισµού, καθώς και στο Άρθρο 36 στοιχείο β) 
σηµεία (i) και (iii) του εν λόγω Κανονισµού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης, 

Στις ενισχύσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 63 στοιχεία α) και β) του εν λόγω 
Κανονισµού όσον αφορά ενέργειες που αντιστοιχούν σε µέτρα τα οποία προβλέπονται στα 
στοιχεία α) και β) του Κανονισµού Ελέγχων. 

 
Για τα συγκεκριµένα Μέτρα πρέπει να γίνονται πρόσθετοι διοικητικοί έλεγχοι µε βάση το Άρθρο 26 
του Κανονισµού (ΕΚ) 1975/2006 και να περιλαµβάνουν π.χ. τα εξής: 
 

Τον έλεγχο της επιλεξιµότητας της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση.  
Τήρηση των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Αξιολόγηση του προτεινόµενου κόστους των επενδύσεων µε βάση πίνακα ενδεικτικών τιµών, 

σύγκριση µεταξύ προσφορών κτλ.  
Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτητή µε βάση προηγούµενες επενδύσεις που έκανε και έλαβε 

χορηγίας κτλ. και οι οποίες συγχρηµατοδοτήθηκαν από το έτος 2000 και µετά.  
Έλεγχο της αληθούς πραγµατοποίησης των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.  
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Οι διοικητικοί έλεγχοι για επενδυτικές ενέργειες περιλαµβάνουν τουλάχιστον µια επίσκεψη στον 
χώρο της επιδοτούµενης ενέργειας ή τον τόπο της επένδυσης για να επαληθευτεί η υλοποίηση της 
επένδυσης.  
 
Όλες οι πληρωµές των αιτητών πρέπει να υποστηρίζονται από τιµολόγια ή / και αποδείξεις 
πληρωµής και άλλα έντυπα µε τα οποία αποδεικνύεται η πληρωµή. Επίσης πρέπει να γίνεται 
έλεγχος µε άλλες Υπηρεσίες για αποφυγή διπλής παράτυπης χρηµατοδότησης κάποιας επένδυσης 
και από άλλα Κοινοτικά ή Εθνικά Μέτρα και από άλλες περιόδους προγραµµατισµού, που 
εφαρµόζουν διάφορες άλλες Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης και από άλλες πηγές, οι 
εν λόγω έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
µέγιστο ανώτατο επιτρεπτό όριο ενίσχυσης. 
 
Για τις αιτήσεις ενίσχυσης βάσει των Άρθρων 23 και 34 του Κανονισµού 1698/2005, οι διοικητικοί 
έλεγχοι περιλαµβάνουν επιπλέον και τους αναφερόµενους στο Άρθρο 11 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1975/2006. 
 
1.3 Επιτόπιοι Έλεγχοι (on the spot checks) 
 
1.3.1 Επιτόπιοι Έλεγχοι (on the spot checks) για ορισµένα Μέτρα του Άξονα 2 και Άξονα 4  
 
Ο παρόν τίτλος εφαρµόζεται για τα µέτρα των οποίων η στήριξη χορηγείται σύµφωνα µε το Άρθρο 
36 του Κανονισµού 1698/2005 και το Άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω Κανονισµού όσον αφορά τις 
πράξεις που αντιστοιχούν στα µέτρα που ορίζονται στο πλαίσιο του Άξονα 2. Ωστόσο, η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τα µέτρα που αναφέρονται στα Άρθρα 36 στοιχείο α) σηµείο (vi) 
και στοιχείο β) σηµεία (vi) και (vii), καθώς και στο Άρθρο 39 παράγραφος 5 του Κανονισµού 
1698/2005, ούτε στα µέτρα βάσει του Άρθρου 36 στοιχείο β) σηµεία (i) και (iii) του εν λόγω 
Κανονισµού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης. 
 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% όλων των 
δικαιούχων. Αιτητές που µετά από τους διοικητικούς ελέγχους δεν κρίνονται δικαιούχοι πρέπει να 
αποκλείονται από τον πληθυσµό από τον οποίο θα εξαχθεί το δείγµα των επιτόπιων ελέγχων. Οι 
εκµεταλλεύσεις / αιτητές που θα υποβάλλονται σε επιτόπιους ελέγχους θα επιλέγονται από τον 
ΚΟΑΠ / Αναδόχους µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 27 του Κανονισµού 796/2004. 
Όπου είναι δυνατό όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και δεσµεύσεις κάθε δικαιούχου πρέπει να 
ελέγχονται σε µια επίσκεψη στην εκµετάλλευση και τούτο πρέπει να γίνεται µε σκοπό την αποφυγή 
πολλαπλών επισκέψεων στις εκµεταλλεύσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα. 
 
Οι έλεγχοι που θα διεξάγονται θα καταγράφονται σε κατάλογο ελέγχου (checklist). Για κάθε επιτόπιο 
έλεγχο θα συντάσσεται έκθεση µε βάση το Άρθρο 28 του Κανονισµού 796/2004, η οποία θα καθιστά 
δυνατή την επισκόπηση των λεπτοµερειών των ελέγχων που διενεργούνται. Όλες οι παρατηρήσεις 
και µετρήσεις καταγράφονται στα ειδικά έντυπα (Κατάλογοι Ελέγχου) το οποίο υπογράφουν τόσο ο 
αρµόδιος Λειτουργός όσο και ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του. Τυχόν ενστάσεις 
στα ευρήµατα ή στις µετρήσεις υποβάλλονται από τον αιτητή επί του εντύπου του ελέγχου για τα 
περαιτέρω.  Η παρουσία του αιτητή ή αντιπροσώπου του είναι αναγκαία αφού θα πρέπει να 
προσυπογράψει το σχετικό έντυπο του ελέγχου. Οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι διοικητικοί έλεγχοι θα 
διενεργούνται από διαφορετικά όργανα / άτοµα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποσκοπούν στη διερεύνηση ή 
/ και επαλήθευση των πληροφοριών που έχουν δηλωθεί σχετικά µε τις δράσεις που 
αναλαµβάνονται από τον αιτητή.   
 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν Εκταρικά Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (Area – related measures) 
πρέπει να γίνονται µε βάση το Άρθρο 12 του Κανονισµού 1975/2006 και τα Άρθρα 29, 30 και 32 του 
Κανονισµού 796/2004. Πρόσθετα οι έλεγχοι για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία αφορούν 
ζώα και η χορηγία είναι κεφαλική (Animal – related measures) πρέπει να γίνονται µε βάση το Άρθρο 
35 του Κανονισµού 796/2004. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο πρέπει επίσης να ελέγχονται και τα σηµεία 
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που αφορούν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες όπως αναφέρονται στο 
Παράρτηµα V 
 
Οι αιτητές ενηµερώνονται για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου το µέγιστο 48 ώρες πριν την 
διενέργεια του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αεροφωτογραφίες, 
δορυφορικές εικόνες και αποτελέσµατα τηλεπισκόπισης για υποβοήθηση των ελέγχων. Αν ο αιτητής 
αρνηθεί ή παρεµποδίσει τη διενέργεια ελέγχου από τον ελεγκτή, τότε η αίτηση του απορρίπτεται.  
Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής δηλώνει και προσυπογράφει την υποχρέωση του για 
αποδοχή οποιουδήποτε ελέγχου (επιτόπιου ή µη) ήθελε η Αρµόδια Αρχή να διενεργήσει για 
επαλήθευση των δηλωθεισών πληροφοριών. 
 
Γίνεται ο κατάλληλος συντονισµός έτσι ώστε οι έλεγχοι να διεξάγονται οικονοµικά και 
αποτελεσµατικά σε επιλεγµένη γεωγραφικά περιοχή σε κάθε επαρχία. 
 
Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους για την πολλαπλή συµµόρφωση τούτοι θα γίνονται σε ποσό 
τουλάχιστον του 1% του συνόλου των δικαιούχων αιτητών σε µέτρα του Άρθρου 36 (a)(i) µέχρι (v) 
και (b)(i), (iv) και (v) του Κανονισµού 1698 / 2005 και πρέπει να εφαρµόζεται από το Κράτος Μέλος 
το Άρθρο 44 (1) και (2) του Κανονισµού 796 / 2004. Η επιλογή του δείγµατος πρέπει να γίνεται µε 
βάση το Άρθρο 45 (1) του ιδίου Κανονισµού. Οι δικαιούχοι που θα ελεγχθούν µπορούν να εξαχθούν 
και από το δείγµα που αναφέρεται στο Άρθρο 12 του Κανονισµού 1975/2006. Η επιλογή του 
δείγµατος θα γίνεται από τον ΚΟΑΠ. Όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης της πολλαπλής 
συµµόρφωσης εφαρµόζονται τα Άρθρα 3 παράγραφος 2 και 25 του Κανονισµού 1782/2003 και το 
Άρθρο 2 παράγραφοι 2, 2α και 31 ως 36 καθώς και τα Άρθρα 9, 41, 42, 43, 46, 47 και 48 του 
Κανονισµού 796/2004. 
 
1.3.2 Επιτόπιοι Έλεγχοι (on the spot checks) για τα Μέτρα του Άξονα 1 και Άξονα 3 και για 

ορισµένα Μέτρα των Αξόνων 2 και 4 
 
Ο παρόν τίτλος εφαρµόζεται: 
 

Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 20 και 52 του Κανονισµού 1698/2005, 
Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 36 στοιχείο α) σηµείο (vi), στοιχείο β) σηµείο 

(vii), και 39 παράγραφος 5 του εν λόγω Κανονισµού, καθώς και στο Άρθρο 36 στοιχείο β) 
σηµεία (i) και (iii) του εν λόγω Κανονισµού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης, 

Στις ενισχύσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 63 στοιχεία α) και β) του εν λόγω 
Κανονισµού όσον αφορά ενέργειες που αντιστοιχούν σε µέτρα τα οποία προβλέπονται στα 
στοιχεία α) και β) του Κανονισµού Ελέγχων. 

 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται, στο µέτρο του δυνατού, πριν την πραγµατοποίηση της 
τελικής πληρωµής για κάποια ενέργεια. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 4% της δηµόσιας δαπάνης η οποία δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% της δηµόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για ολόκληρη την προγραµµατική περίοδο. 
Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σύµφωνα µε τα Άρθρα 27 - 29 του Κανονισµού 1975/2006. Αιτητές που 
µετά από τους διοικητικούς ελέγχους δεν κρίνονται δικαιούχοι πρέπει να αποκλείονται από τον 
πληθυσµό από τον οποίο θα εξαχθεί το δείγµα των επιτόπιων ελέγχων.  
 
Οι εκµεταλλεύσεις / αιτητές που θα υποβάλλονται σε επιτόπιους ελέγχους θα επιλέγονται από τον 
ΚΟΑΠ / Μονάδες Εφαρµογής κυρίως µε βάση τα εξής κριτήρια: 
 

η ανάγκη να ελεγχθεί κατάλληλος συνδυασµός ειδών και µεγεθών των ενεργειών 
τυχόν παράγοντες κινδύνου που έχουν εντοπισθεί µετά από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους 
η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας ανάµεσα στους άξονες και τα µέτρα. 
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Όπου είναι δυνατό όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και δεσµεύσεις κάθε δικαιούχου πρέπει να 
ελέγχονται σε µια επίσκεψη στην εκµετάλλευση και τούτο πρέπει να γίνεται µε σκοπό την αποφυγή 
πολλαπλών επισκέψεων στις εκµεταλλεύσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα.  
 
Οι έλεγχοι που θα διεξάγονται θα καταγράφονται σε κατάλογο ελέγχου (checklist). Όλες οι 
παρατηρήσεις και µετρήσεις καταγράφονται στα ειδικά έντυπα (Κατάλογοι Ελέγχου) το οποίο 
υπογράφουν τόσο ο αρµόδιος Λειτουργός όσο και ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 
του. Η παρουσία του αιτητή ή αντιπροσώπου του είναι αναγκαία αφού θα πρέπει να 
προσυπογράψει το σχετικό έντυπο του ελέγχου. Οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι διοικητικοί έλεγχοι θα 
διενεργούνται από διαφορετικά όργανα / άτοµα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποσκοπούν στη διερεύνηση ή 
/ και επαλήθευση των πληροφοριών που έχουν δηλωθεί σχετικά µε τις δράσεις που 
αναλαµβάνονται από τον αιτητή.   
 
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο πρέπει επίσης να ελέγχονται και τα σηµεία που αφορούν τον Κώδικα 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτηµα V καθώς και των ελαχίστων 
προτύπων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι αιτητές ενηµερώνονται για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου το µέγιστο 48 ώρες πριν την 
διενέργεια του ελέγχου. Αν ο αιτητής αρνηθεί ή παρεµποδίσει τη διενέργεια ελέγχου από τον 
ελεγκτή, τότε η αίτηση του απορρίπτεται.  Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής δηλώνει και 
προσυπογράφει την υποχρέωση του για αποδοχή οποιουδήποτε ελέγχου (επιτόπιου ή µη) ήθελε η 
Αρµόδια Αρχή να διενεργήσει για επαλήθευση των δηλωθεισών πληροφοριών. 
 
Γίνεται ο κατάλληλος συντονισµός έτσι ώστε οι έλεγχοι να διεξάγονται οικονοµικά και 
αποτελεσµατικά σε επιλεγµένη γεωγραφικά περιοχή σε κάθε επαρχία. 
 
1.4 Έλεγχοι εκ των υστέρων για τα Μέτρα του Άξονα 1 και Άξονα 3 και για ορισµένα Μέτρα 

των Αξόνων 2 και 4 
 
Ο παρόν τίτλος εφαρµόζεται: 

Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 20 και 52 του Κανονισµού 1698/2005, 
Στα Μέτρα Στήριξης που αναφέρονται στα Άρθρα 36 στοιχείο α) σηµείο (vi), στοιχείο β) σηµείο 

(vii), και 39 παράγραφος 5 του εν λόγω Κανονισµού, καθώς και στο Άρθρο 36 στοιχείο β) 
σηµεία (i) και (iii) του εν λόγω Κανονισµού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης, 

Στις ενισχύσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 63 στοιχεία α) και β) του εν λόγω 
Κανονισµού όσον αφορά ενέργειες που αντιστοιχούν σε µέτρα τα οποία προβλέπονται στα 
στοιχεία α) και β) του Κανονισµού Ελέγχων. 

 

Στόχος των εκ των υστέρων ελέγχων είναι : 

να επαληθευτεί η τήρηση του Άρθρου 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού 1698/2005 
να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών που έκανε ο δικαιούχος, εκτός της 

περίπτωσης εισφοράς σε είδος ή πάγιων δαπανών 
να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει παρατύπως χρηµατοδοτηθεί η ίδια επένδυση από δύο διαφορετικές 

εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
 
Οι έλεγχοι εκ των υστέρων πρέπει να γίνονται σε επενδύσεις που υπόκεινται σε δεσµεύσεις που 
προνοούνται από το Άρθρο 72(1) του Κανονισµού 1698 / 2005 ή σε άλλες που πιθανόν να 
καθορίζονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα µέτρα στο πλαίσιο των οποίων οι όροι 
χορήγησης των ενισχύσεων εκτείνονται πέραν της ηµεροµηνίας τελικής πληρωµής πρέπει να 
ελέγχονται και µετά την τελική πληρωµή, τουλάχιστον για µια πενταετία από τη λήψη της απόφασης 
σχετικά µε την συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. Ο έλεγχος της τήρησης των µακροχρόνιων συµβατικών 
υποχρεώσεων εκ µέρους των αιτητών είναι βασικό συστατικό των ελέγχων που πρέπει να γίνονται.  
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Οι εκ των υστέρων έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 1% της επιλέξιµης δαπάνης για κάθε έτος για 
το οποίο πραγµατοποιείται τελική πληρωµή. Πραγµατοποιούνται εντός 12µήνου από τη λήξη του 
σχετικού οικονοµικού έτους του ΕΓΤΑΑ κατά το οποίο έγιναν οι πληρωµές για τις αντίστοιχες 
δαπάνες. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στηρίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονοµικών 
επιπτώσεων των διαφόρων πράξεων, οµάδων πράξεων ή µέτρων. Η εξαγωγή του δείγµατος θα 
γίνεται από τον ΚΟΑΠ / Αναδόχους.  
 
Οι ελεγκτές που πραγµατοποιούν τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν πρέπει να έχουν εµπλακεί σε 
ελέγχους πριν από τις πληρωµές για την ίδια επενδυτική πράξη. 
 
1.5 Έλεγχοι για τον Άξονα 4 (LEADER) 
 
Σε περίπτωση δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει του Άρθρου 63 στοιχείο γ) του 
Κανονισµού 1698/2005, το κράτος µέλος οργανώνει ελέγχους σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ του 
Κανονισµού 1975/2006. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται από άτοµα ανεξάρτητα από την οικεία οµάδα 
τοπικής δράσης. 
 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 
 
Η εφαρµογή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή κυρώσεων για 
περιπτώσεις που αφορούν διαφορές στην αιτούµενη και µετρούµενη από την Αρµόδια Αρχή έκταση 
του επιλέξιµου τεµαχίου, την µη εκτέλεση υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από τη 
συµµετοχή του στο Μέτρο και στις περιπτώσεις δόλου εκ µέρους του αιτητή.  Οι κυρώσεις µπορεί να 
είναι καθαρά οικονοµικές και να αφορούν µείωση ή µηδενισµό της επιδότησης που δικαιούται ο 
αιτητής.  Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. δόλος, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να προχωρήσει και 
στην ποινική δίωξη των αιτητών.  
 
Οι µειώσεις / αποκλεισµοί εφαρµόζονται µε βάση τα Άρθρα 16 – 18, 22 – 24 και 31 του Κανονισµού 
1975/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 όσον αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση 
σε σχέση µε µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.  
 
Ο έλεγχος της τήρησης της καλής γεωργικής πρακτικής θα αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό µέρος 
των επιτόπιων ελέγχων που θα διεξάγονται για τα διάφορα µέτρα του Προγράµµατος µε βάση 
ανάλυση κινδύνου.  Επιπλέον θα αξιοποιούνται τα στοιχεία που συλλέγονται από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες του Τµήµατος Γεωργίας που διεξάγουν προληπτικό δειγµατοληπτικό έλεγχο των 
υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων καθώς και στοιχεία που συλλέγονται από Επιθεωρητές του 
Τµήµατος Γεωργίας και άλλων Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται για σκοπούς εφαρµογής 
συναφών νοµοθεσιών (έλεγχος υπολειµµάτων, τήρηση του χρόνου ασφαλείας, πριν τη συγκοµιδή 
κλπ) για τον εντοπισµό ατόµων που αποδεδειγµένα δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες της καλής 
γεωργικής πρακτικής και θα επιβάλλονται σ’ αυτούς οι νενοµισµένες κυρώσεις.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
 

 
 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  
του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας
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ΜΕΤΡΟ 1.1 
 
«Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρα 20(α) (I) και 21  του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
Κανονισµός (Ε.Ε.) 1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
111 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  

Η ανάπτυξη και η εξειδίκευση του γεωργικού και δασικού τοµέα απαιτούν ένα κατάλληλο επίπεδο 
τεχνικής και οικονοµικής εκπαίδευσης, που να συµπεριλαµβάνει νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, 
κατάλληλη γνώση στους τοµείς των προϊόντων ποιότητας, αποτελέσµατα έρευνας και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανόµενων των αναγκών της 
πολλαπλής συµµόρφωσης και την εφαρµογή πρακτικών παραγωγής που είναι συµβατές µε τη 
διατήρηση και αναβάθµιση του τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του 
καταναλωτή. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
Το µέτρο στοχεύει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πληροφόρησης και διάχυσης 
της γνώσης σε όλους τους ενήλικες συµπεριλαµβανοµένων των νέων γεωργών και των 
επωφελούµενων της ετοιµασίας των σχεδίων βελτίωσης που ασχολούνται σε τοµείς της γεωργίας, 
των τροφίµων  και των δασών.   
 
Η εξέλιξη και εξειδίκευση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκαλλιέργειας απαιτούν ένα 
ψηλό επίπεδο τεχνικής και οικονοµικής εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρίας σε νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης, όπως επίσης την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων που να 
συµπεριλαµβάνει τις απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης και τη σωστή εφαρµογή των 
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, το ΦΥΣΗ 2000 και τα δασικά αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 
Η εφαρµογή του προτεινόµενου µέτρου στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης των αγροτών θα 
συµβάλει στην ανάδειξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της υπαίθρου, στην 
εξασφάλιση της παραγωγικής απασχόλησης του και στη διασφάλιση της συµµετοχής του σε άλλα 
µέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα οποία η αποδεδειγµένη επαρκής επαγγελµατική κατάρτισή του 
αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής. 
 
Το Μέτρο θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιλέξιµες δράσεις: 
(α) Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης ενηλίκων που ασχολούνται σε τοµείς της γεωργίας, των 

τροφίµων  και των δασών.  Προτεραιότητα θα δοθεί σε αγρότες  που συµµετέχουν σε 
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διάφορα Μέτρα του Π.Α.Α. 2007-2013 και στα  οποία η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση 
αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής. 

(β) Ενηµέρωση/ εκπαίδευση ατόµων που µετέχουν σε διάφορα Μέτρα του Π.Α.Α. 2007-2013 σε 
θέµατα όπως είναι: τα αγρο-δασο-περιβαλλοντικά, η Φύση 2000, τα δασο-αγρο-
περιβαλλοντικά, τα τρόφιµα, η πολλαπλή συµµόρφωση, η ευηµερία των ζώων, οι καινοτόµες 
πρακτικές κ.ά.  Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το Τµήµα Γεωργίας, ως αρµόδιος 
Φορέας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, θα µπορεί να προσφέρει σειρές µαθηµάτων σε 
Οµάδες Παραγωγών ή άλλων οργανωµένων συνόλων που σχετίζονται µε την αγροτική 
ανάπτυξη, πάνω στα θέµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όταν αυτοί το αιτηθούν ή όταν το 
Τµήµα Γεωργίας το κρίνει αναγκαίο.   

 
Η στήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν καλύπτει τα µαθήµατα ή τις περιόδους άσκησης στο 
πλαίσιο κανονικών προγραµµάτων ή συστηµάτων δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας γεωργικής ή 
δασικής εκπαίδευσης. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχος του Μέτρου είναι το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, υπό την έννοια ότι θα διαχειρίζεται το µέτρο και θα υποβάλλει την αίτηση και τα 
αναγκαία δικαιολογητικά για είσπραξη των επιλέξιµων δαπανών από τον Κ.Ο.Α.Π. Στην συνέχεια το 
Τµήµα Γεωργίας θα διανέµει τα κονδύλια στους τελικούς δικαιούχους (εκπαιδευτές, αγρότες, 
δασοκαλλιεργητές) χωρίς καµιά παρακράτηση. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
 
Για την ∆ράση α) πιο πάνω, θα δίνεται προτεραιότητα για απόκτηση της επαγγελµατικής κατάρτισης 
σε δικαιούχους Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 που δεν κατέχουν βεβαίωση επαρκούς 
επαγγελµατικής κατάρτισης, εντός 3 ετών, από την ηµεροµηνία έγκρισης τους.  Η επαγγελµατική 
κατάρτιση θα είναι διάρκειας 100 ωρών.  Στην περίπτωση των Νέων Γεωργών πρώτης 
εγκατάστασης θα παρέχεται εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία έγκρισής τους, στο Μέτρο της 
πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, επαγγελµατική κατάρτιση 250 ωρών.  
Η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση αποδεικνύεται εφόσον ισχύει µια από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
- Άσκηση παρεµφερούς γεωργικής δραστηριότητας για διάστηµα µεγαλύτερο από 4 έτη µε 

βεβαίωση που θα παραχωρείται από τον Επαρχιακό Γεωργικό Λειτουργό (εκτός του Μέτρου της 
Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης των Νέων Γεωργών). 

- Βεβαίωση παρακολούθησης άµεσα σχετικών µαθηµάτων από Φορέα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 100 ωρών (εκτός του Μέτρου της Ενίσχυσης Πρώτης 
Εγκατάστασης των Νέων Γεωργών). 

- Βεβαίωση παρακολούθησης άµεσα σχετικών µαθηµάτων από Φορέα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 250 ωρών στην περίπτωση του Μέτρου της Ενίσχυσης της 
πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών. 

- Απολυτήριο ή Πτυχίο (κατά περίπτωση) Πανεπιστηµίου, Ανωτέρας ή Τεχνικής/ Επαγγελµατικής 
Σχολής άµεσα σχετικής κατεύθυνσης. 

 
Τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο κριτηρίων, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης 20 ωρών ανά ενότητα, και θα 
καταβάλλεται προσπάθεια όπως σε κάθε πρόγραµµα συµµετέχουν τουλάχιστον 5 άτοµα.  Το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει παρουσιάσεις από επιστηµονικό προσωπικό και θα 
λαµβάνεται πρόνοια για διασφάλιση της αναγκαίας έµφασης σε αγροπεριβαλλοντικά θέµατα. 
 
Για τη ∆ράση β) πιο πάνω, θα παρέχεται ενηµέρωση/ κατάρτιση της οποίας η διάρκεια θα είναι 
ανάλογη µε το θέµα και θα κυµαίνεται µεταξύ των 5 και 20 διδακτικών ωρών ανά θέµα.  
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Όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις/ ενηµερώσεις (∆ράση β) για επιµέρους θέµατα θα γίνονται 
περιφερειακές και άλλες τοπικές διαλέξεις από προσοντούχο επιστηµονικό προσωπικό.  Για 
διευκόλυνση των εκπαιδευοµένων θα καταβάλλεται προσπάθεια όπως  οι εκπαιδεύσεις γίνονται 
κατά προτίµηση τα απογεύµατα. 
 
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος θα παραχωρείται στους συµµετέχοντες πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 
Όλα τα θέµατα εκπαίδευσης, το πρόγραµµα διδασκαλίας και ο κατάλογος των ατόµων που θα 
συµµετέχουν θα ετοιµάζονται ή θα τυγχάνουν εκ των προτέρων έγκρισης από το Τµήµα Γεωργίας. 
  
Οι εκπαιδευτές µπορεί να προέρχονται από τον ευρύτερο Κυβερνητικό ή Ιδιωτικό τοµέα.  Σε 
περίπτωση αγοράς υπηρεσιών από ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς θα προκηρύσσεται διαγωνισµός 
και η επιλογή θα γίνεται µε διαφανείς διαδικασίες µε λεπτοµερή κριτήρια, που θα καθοριστούν 
αργότερα.  
 
Στην Κύπρο την στιγµή αυτή δεν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τοµέα. 
Το Τµήµα Γεωργίας σαν φορέας επαγγελµατικής κατάρτισης των αγροτών µε τεχνογνωσία και 
πείρα δεκαετιών προσφέρει δωρεάν επαγγελµατική κατάρτιση στους αγρότες. Επιπλέον λόγω της 
µη αµοιβής των εκπαιδευτών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
εξοικονοµούνται πόροι προς άλλες δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα 
λόγω του µικρού µεγέθους της χώρας, για πολύ εξειδικευµένα θέµατα οι ειδικοί εκπαιδευτές 
εργάζονται αποκλειστικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος και δεν είναι 
διαθέσιµοι στον ιδιωτικό τοµέα.  
 
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην κυπριακή δηµόσια υπηρεσία οι δηµόσιοι λειτουργοί δεν δικαιούνται 
οποιαδήποτε  επιπρόσθετη αµοιβή κατά τις εργάσιµες ώρες αλλά µόνο σε µη εργάσιµες ώρες. Κατά 
συνέπεια µόνο όσοι δηµόσιοι λειτουργοί εργάζονται σε µη εργάσιµες ώρες θα δικαιούνται αµοιβής. 
Καλύπτονται επίσης τα έξοδα µετακίνησης και άλλα συναφή έξοδα. 
 
Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών από µεµονωµένους ιδιώτες εκπαιδευτές, θα δηµοσιεύεται στον 
ηµερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Γεωργίας, σχετική ανακοίνωση όπου θα ζητείται 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών στη βάση λεπτοµερών 
κριτηρίων που θα καθοριστούν αργότερα. Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσιών από ∆ηµόσιους ή 
Ιδιωτικούς Φορείς θα τηρείται η ίδια διαδικασία και από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης. 
 
Νοείται ότι θα τηρούνται πάντοτε οι κανόνες του ανταγωνισµού και των δηµοσίων συµβάσεων. 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα καλύπτει τις δαπάνες για τα ακόλουθα: 
α) Την αµοιβή των εκπαιδευτών (σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που ισχύουν στο ∆ηµόσιο Τοµέα)  
  
β) Την αποζηµίωση για τα οδοιπορικά/ διανυκτέρευση των εκπαιδευτών, τη χρήση αιθουσών 

διδασκαλίας ή άλλων αναγκαίων χώρων, του αναγκαίου εξοπλισµού και την ετοιµασία 
διδακτικών και εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 

 
γ) Για αγρότες ή δασοκαλλιεργητές τα έξοδα διακίνησης, διαµονής, σίτισης και διανυκτέρευσης όπου 

απαιτείται και σταθερό ηµερήσιο επίδοµα για κάλυψη του κόστους απώλειας εισοδήµατος και 
τυχόν αναπλήρωσής τους στην εργασία τους. 

 
Το  Τµήµα Γεωργίας, ως ο αρµόδιος Φορέας, υπεύθυνος για την εφαρµογή του Μέτρου, στο τέλος 
κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος ή κάθε σειράς διαλέξεων, θα αιτείται την πληρωµή όλων των 
δαπανών/εξόδων από τον Κ.Ο.Α.Π.  Για το σκοπό αυτό, θα γίνεται σχετική αίτηση προς τον Τοµέα 
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Εξουσιοδότησης Πληρωµών. Στην συνέχεια το Τµήµα Γεωργίας θα διανέµει τα κονδύλια στους 
τελικούς δικαιούχους (εκπαιδευτές, αγρότες, δασοκαλλιεργητές) χωρίς καµιά παρακράτηση. 
 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 
∆εν υπάρχουν τέτοια σχέδια. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Η ενίσχυση θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δράσεων. 
 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 
Υπάρχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραµµές µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο αφού µέσω του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης η εκπαίδευση των γεωργών / δασοκαλλιεργητών αφορά την 
επαγγελµατική τους ενασχόληση ενώ η όποια εκπαίδευση λάβουν µέσω του ΕΚΤ θα αφορά άλλους 
τοµείς όπως η απόκτηση ικανοτήτων σε κάποια άλλη επαγγελµατική κατεύθυνση ή σε κάποια άλλη 
δεξιοτεχνία.   
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 
Το Μέτρο θα συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους σύµφωνα µε τον πιο κάτω 
πίνακα: 

Μέτρο 1.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.750.000 1.750.000 3.500.000  3.500.000 
% 50 50 100  100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
∆εν υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις για το Μέτρο αυτό  από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004-2006. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Τύπος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός συµµετεχόντων στις εκπαιδεύσεις 400-600 για τη ∆ράση α 

και 5000-7000 για τη 
∆ράση β 

 
 
Απόδοση 

Αριθµός ηµερών  εκπαίδευσης 
 

Συνολικά ο αριθµός 
υπολογίζεται στις 350-
400 ηµέρες εκπαίδευσης 
ανά έτος. 

Αποτελέσµατα 
 
 

Αριθµός γεωργών ή δασοκαλλιεργητών 
που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία µία 
εκπαιδευτική δραστηριότητα 

800-900 άτοµα 

Επίδραση  (3).Παραγωγικότητα εργασίας Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.2 
 
«Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005, 
Άρθρο 13 και 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/ 2006, Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.1.1.2  . 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
112 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
 Η γήρανση του αγροτικού πληθυσµού και η απροθυµία νέων ανθρώπων να εγκατασταθούν στην 
ύπαιθρο και να εργαστούν στον τοµέα της Γεωργίας είναι ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ο γεωργικός τοµέας.  Το µέτρο της εγκατάστασης νέων γεωργών αποτελεί κίνητρο για 
την παραµονή νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού 
πληθυσµού. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
  
 Η εφαρµογή του Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών προωθεί την επίτευξη των πιο 
κάτω στόχων: 

• Σε συνδυασµό µε το Μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης την αύξηση του µεγέθους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

• ∆ηµιουργία βιώσιµων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε διαχειριστές νέους 
ανθρώπους, περισσότερο επιδεκτικούς στη χρήση της νέας τεχνολογίας  

• Πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την παροχή κινήτρων σε νέους να 
παραµείνουν και να εργαστούν στην ύπαιθρο. 

• Περιορισµός της αστυφιλίας και τη συµβολή στη διατήρηση και οικονοµική ανάπτυξη της 
υπαίθρου. 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Το Μέτρο της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, καθιερώνει οικονοµική ενίσχυση για την 
προσέλκυση και τη µόνιµη εγκατάσταση νέων γεωργών στην ύπαιθρο.  ∆ίνει την ευκαιρία και 
στηρίζει νέους που επιθυµούν να εργαστούν στο γεωργικό τοµέα.  Οι νέοι γεωργοί αναλαµβάνουν 
την υποχρέωση της υλοποίησης συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη δηµιουργία βιώσιµης 
γεωργικής εκµετάλλευσης.  
 
Επιλέξιµη δράση είναι η πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχοι του µέτρου είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 
 

• Είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.   
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• Υποβάλλουν επιχειρησιακό σχέδιο, κατά την υποβολή της αίτησης τους, για την ανάπτυξη 
των γεωργικών τους δραστηριοτήτων 

• Να διαθέτουν ή αποκτήσουν επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση η οποία αποδεικνύεται µε την 
προσκόµιση:  
α) Βεβαίωσης παρακολούθησης µαθηµάτων από Φορέα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

ελάχιστης διάρκειας 250 ωρών  ή  
β) Πτυχίου ή απολυτηρίου (κατά περίπτωση) Πανεπιστηµίου, Ανωτέρας ή Τεχνικής/ 

Επαγγελµατικής Σχολής ανάλογης κατεύθυνσης. 
Η απόκτηση της επαρκούς επαγγελµατικής πείρας, για όσους δεν την κατέχουν, πρέπει να 
ολοκληρωθεί το αργότερο σε περίοδο 3 ετών, από την  ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης 
τους. Η ανάγκη για απόκτηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης πρέπει να αναφέρεται στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο.   

• Έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί από 
αυτές.  

• Να αναλάβουν την υποχρέωση να συµµετέχουν στο Μέτρο τουλάχιστο για δέκα χρόνια  

• Να µην έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση.  Πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστο το 80% 
του εργάσιµου χρόνου τους (Μ.Α.Ε.), στις εργασίες της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

• Οι εκτάσεις θα πρέπει να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιασµένες µε 10ετή τουλάχιστο µίσθωση, ενώ 
το ζωικό κεφάλαιο ιδιόκτητο µε αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση κρατικής, χαλίτικης, 
δασικής ή Τουρκοκυπριακής γης γίνονται δεκτές και ετήσιες µισθώσεις δεδοµένου ότι η 
εκδίδουσα αρχή διαβεβαιώνει για την  ανανέωση των µισθώσεων τους από χρόνο σε χρόνο.  
Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή διακόψει τη σύµβαση µίσθωσης, τότε ο δικαιούχος για 
να µπορεί να συµµετέχει στο Μέτρο, πρέπει να εξασφαλίσει άλλη γη, ίδιας έκτασης και ίδιας 
χρήσης. 

• Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραµµένη µόνο στον ένα 
σύζυγο, για σκοπούς εφαρµογής του Μέτρου θεωρείται ότι ανήκει και στους δύο συζύγους.  

• Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος αγροτικής περιοχής που ευρίσκεται στα 
όρια της ευρύτερης περιοχής της εκµετάλλευσης.  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
  
Για να θεωρηθεί νέος γεωργός πρώτης εγκατάστασης ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει ή να 
ενοικιάζει για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ή να αποκτήσει ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο και να 
αφιερώνει τουλάχιστον 80% του εργασιµου του χρόνου στις εργασίες της γεωργικής εκµετάλλευσης. 
Η πρώτη εγκατάσταση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από το Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Ο όρος «Πρώτη Εγκατάσταση» αναφέρεται σε νέους γεωργούς που έχουν εγκατασταθεί το 
περισσότερο ένα χρόνο πριν, από την υποβολή της αίτησης τους, σαν αρχηγοί σε δική τους 
γεωργική εκµετάλλευση. Η ατοµική απόφαση χορήγησης στήριξης λαµβάνεται από την διοίκηση το 
αργότερο εντός 18 µηνών µετά την εγκατάσταση. 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Στο επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει τουλάχιστο να αναφέρεται η αρχική κατάσταση της γεωργικής 
εκµετάλλευσης και συγκεκριµένα στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της νέας 
εκµετάλλευσης.  Να αναφέρονται επίσης αναλυτικά στοιχεία για τις επενδύσεις, την επαγγελµατική 
εκπαίδευση, τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών και οποιωνδήποτε µέτρων χρειάζονται για την 
ανάπτυξη των αναγκαίων δραστηριοτήτων της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Πρέπει να 
περιλαµβάνει επίσης σχέδιο βελτίωσης µε το οποίο να επιδεικνύεται η βιωσιµότητα της γεωργικής 
εκµετάλλευσης.  Το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί, το αργότερο, εντός τριών χρόνων  
από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης. Το επιχειρησιακό σχέδιο µπορεί να τροποποιηθεί µόνο 
µια φορά. 
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Η συµµόρφωση µε το επιχειρησιακό σχέδιο θα αξιολογηθεί όχι αργότερα από πέντε χρόνια από την 
έγκριση της αίτησης, µε κατάλληλο σύστηµα ελέγχου.  Εάν κατά το χρόνο του ελέγχου, ο δικαιούχος 
νέος γεωργός, δεν έχει εφαρµόσει τις πρόνοιες του επιχειρησιακού σχεδίου θα απαιτηθεί η 
επιστροφή των χρηµάτων που του έχουν ήδη καταβληθεί, µαζί µε τους νόµιµους τόκους. 
 
Για την υλοποίηση του σχεδίου τους µπορούν να συµµετέχουν στο Μέτρο των επενδύσεων στις 
Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκµεταλλεύσεις. 
 
Κατά την εξέταση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί (στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν) µε βάση τις εθνικές και ατοµικές ποσοστώσεις που έχουν 
παραχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε η 
παρέµβαση να µην οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής πέραν των καθορισθέντων ορίων. 
 
Όσον αφορά την ύπαρξη διεξόδων διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, τούτο θα εξετάζεται επί τη 
βάση γενικής εκτίµησης που θα γίνεται από το Τµήµα Γεωργίας λαµβανοµένης επιπρόσθετα υπόψη 
της ανάγκης για εξασφάλιση της απρόσκοπτης προµήθειας της αγοράς µε προϊόντα που δύσκολα 
µπορούν να µεταφερθούν από το εξωτερικό. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.5.1 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 
Το Μέτρο της Πρώτης Εγκατάστασης των νέων γεωργών δεν συνδέεται άµεσα µε το Καθεστώς 
1.5.1. Οι συµµετέχοντες στο µέτρο 1.2 µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο επενδυτικό µέτρο 
ωστόσο αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση του νέου γεωργού. ∆εν υπάρχει δηλαδή αυτόµατη 
συµµετοχή στο µέτρο αυτό. Το επιχειρησιακό σχέδιο που θα υποβάλουν µπορεί να υλοποιηθεί 
χωρίς την συµµετοχή στο καθεστώς 1.5.1. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης κλιµακώνεται  ως εξής λαµβάνοντας υπόψη το ύψος 
των επιλέξιµων δαπανών όπως αυτές προβλέπονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο:     
 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Η ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή της άµεσης πριµοδότησης. Η καταβολή της πριµοδότησης θα 
γίνεται σε δύο δόσεις. Το 50% του συνολικού ποσού θα καταβάλλεται όταν εγκριθεί η αίτηση του 
δικαιούχου και το υπόλοιπο 50% της πριµοδότησης θα καταβάλλεται όταν υλοποιηθεί ολόκληρο το 
επιχειρησιακό σχέδιο.  
 
 
 

Επιλέξιµο 
Προβλεπόµενο 
κόστος από το 
Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο 

   
 0 -100.000 ευρώ 

 100.001 ευρώ-
180.000 ευρώ 

  
180.001 ευρώ-
300.000 ευρώ 

   
 300.001 ευρώ και 
άνω 

Μειονεκτικές 
περιοχές  
 

25.000 ευρώ   30.000 ευρώ   35.000 ευρώ    40.000 ευρώ 

Υπόλοιπες 
περιοχές 

20.000 ευρώ        
 25.000 ευρώ 

30.000 ευρώ    35.000 ευρώ 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 1.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 5.000.000 5.000.000 10.000.000  10.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις για το Μέτρο αυτό από το ΣΑΑ 2004-2006 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Είδη ∆εικτών ∆είκτες Στόχος 

Αριθµός νέων γεωργών που λαµβάνουν 
ενίσχυση 

 
500 

Απόδοση 
Ύψος επενδύσεων που υλοποιούνται από 
νέους γεωργούς 

 
104.000.000 €  

 
Αποτελέσµατα 

Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας στις εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται 

2.000.000 € 

1. Οικονοµική µεγέθυνση 
Επίδραση 

3. Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.3 
 
«Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ)1698/ 2005, 
Άρθρο 14 Κανονισµού (ΕΕ) 1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1.3  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
113 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Τα σοβαρά προβλήµατα, της γήρανσης του γεωργικού πληθυσµού και του έντονου 
πολυτεµαχισµού της γεωργικής γης, επιδιώκει να αντιµετωπίσει το Μέτρο της «Πρόωρης 
συνταξιοδότησης των γεωργών».  Σε συνδυασµό µε το Μέτρο της «Πρώτης εγκατάστασης νέων 
γεωργών» επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, αυξάνοντας το µέγεθος 
τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Η  εφαρµογή του Μέτρου της Πρόωρης συνταξιοδότησης αναµένεται να επιτύχει τους ακόλουθους 
στόχους : 

• Τη µεταβίβαση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε νεότερους γεωργούς, την αύξηση του 
µεγέθους, την τεχνολογική τους αναβάθµιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.   

• Την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων. 

• Την ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα. 

• Τη διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος σε αποχωρούντες από το γεωργικό επάγγελµα 
και την παραµονή τους στις αγροτικές περιοχές. 

• Τη µείωση της αστυφιλίας και την αποτροπή της απερήµωσης των αγροτικών περιοχών  
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Η εφαρµογή του Μέτρου στοχεύει στην ηλικιακή ανανέωση των ατόµων που ασχολούνται στον 
τοµέα της γεωργίας, προωθεί την εθελοντική αποχώρηση των µεγαλύτερων σε ηλικία γεωργών και 
την αντικατάσταση τους από νεότερους µε την ταυτόχρονη ανασυγκρότηση των γεωργικών τους 
εκµεταλλεύσεων. 
 
Επιλέξιµη δράση είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

• ∆ικαιούχοι αιτητές είναι αγρότες ηλικίας 55 µέχρι 65 ετών που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί 
από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σύνταξη στα 63, σύνταξη ανικανότητας) και που θα 
παραχωρήσουν την εκµετάλλευση τους σε νεότερο γεωργό ηλικίας 20 µέχρι 49 ετών ή 
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Οργανισµό ιδιωτικού δικαίου.  Προτεραιότητα θα δίνεται στους µεγαλύτερους σε ηλικία 
γεωργούς. 

• Να είναι αρχηγοί ή κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα).  
Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι µικρού µεγέθους οικογενειακές εταιρίες που ασκούν  
γεωργική δραστηριότητα. 

• Το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές να είναι 
τουλάχιστον 30 δεκ. ξηρικής ή 10 δεκ. αρδευόµενης έκτασης ή ανάλογο συνδυασµό και στις 
υπόλοιπες περιοχές να είναι τουλάχιστον 50 δεκάρια ξηρικής ή 15 δεκάρια αρδευόµενης γης 
ή ανάλογος συνδυασµός.  

• Να έχουν ασκήσει τη γεωργική τους δραστηριότητα σαν κύρια απασχόληση τα τελευταία 
δέκα χρόνια πριν την ένταξη τους στο πρόγραµµα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας. 

• Να είναι µόνιµοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής στην οποία υπάγεται η γεωργική τους 
εκµετάλλευση. 

• Να αναλάβουν την υποχρέωση να µεταβιβάσουν ή παραχωρήσουν είτε µε πώληση είτε µε 
ενοικίαση, για το διάστηµα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, τη γεωργική τους 
εκµετάλλευση σε «διάδοχο» νεότερο αγρότη ηλικίας 20 έως και 49 ετών ή σε Οργανισµό 
ιδιωτικού δικαίου ο οποίος (Οργανισµός) αναλαµβάνει την υποχρέωση να τη µεταβιβάσει 
αργότερα σε δικαιούχους διαδόχους, οι οποίοι να αναλάβουν «προκαθορισµένες 
υποχρεώσεις».  Προτεραιότητα θα δίνεται στους πιο νέους «διάδοχους» ιδιαίτερα σε 
δικαιούχους πρώτης εγκατάστασης, µέχρι 40 ετών, µε την προϋπόθεση  ότι πληρούν τα 
υπόλοιπα κριτήρια. 

• Να διακόψουν οριστικά κάθε άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, Κατ΄ εξαίρεση οι πρόωρα 
συνταξιοδοτούµενοι µπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν µικρό τµήµα της 
εκµετάλλευσης τους, όχι µεγαλύτερο από 5 δεκ. ξηρικής ή 1.5 δεκ. αρδευόµενης έκτασης, 
αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση.  Αυτή η γεωργική δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιµη για 
οποιαδήποτε στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

 
Οι «διάδοχοι» των αποχωρούντων γεωργών πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες 
θα επιβεβαιώνονται µε κατάλληλο σύστηµα ελέγχου: 
 

• Να έχουν ηλικία 20 έως και 49 ετών και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές.  

• Να ασκήσουν τη γεωργία για κύρια απασχόληση.  Το 80% του εργάσιµου χρόνου τους (Μ.Α.Ε.) 
πρέπει να το αφιερώνουν στις εργασίες της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 

• Σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος συµπληρώνει το 70 έτος της ηλικίας του πριν την πάροδο 10 
χρόνων από την ένταξη του στο µέτρο, ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει να συνεχίσει τις 
δραστηριότητες του για τουλάχιστον 10 χρόνια.  

• Όταν ο διάδοχος είναι γεωργός ηλικίας 20 έως 49 ετών, χωρίς να είναι πρώτης εγκατάστασης 
γεωργός, πρέπει να υποβάλει σχέδιο βελτίωσης, το οποίο πρέπει να δείχνει ότι η παραλαβή της 
γεωργικής εκµετάλλευσης που ελευθερώνεται από τον αποχωρούντα γεωργό, µαζί µε τη δική 
του γεωργική εκµετάλλευση, θα δηµιουργήσουν µια µεγαλύτερη, βιώσιµη γεωργική 
εκµετάλλευση.  Για την υλοποίηση του σχεδίου του µπορεί να συµµετέχει στο Μέτρο των 
επενδύσεων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.  Ο διάδοχος γεωργός πρέπει να 
διαχειρίζεται τη γεωργική εκµετάλλευση του αποχωρούντα γεωργού καθ´ όλο το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο ο αποχωρών  γεωργός συµµετέχει στο Μέτρο της πρόωρης 
συνταξιοδότησης.  Το χρονικό διάστηµα από την έγκριση της αίτησης του αποχωρούντα 
γεωργού µέχρι την πλήρη αξιοποίηση της γεωργικής του εκµετάλλευσης από το διάδοχο 
γεωργό δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια. 

• Όταν ο διάδοχος είναι πρώτης εγκατάστασης γεωργός είναι δικαιούχος και από το Μέτρο της 
Πρώτης Εγκατάστασης νέων γεωργών εφ´ όσον πληροί τα κριτήρια του.  

• Ένας διάδοχος µπορεί να παραλαµβάνει και να διαχειρίζεται γεωργικές εκµεταλλεύσεις, από 
περισσότερους του ενός αποχωρούντων γεωργών. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ 
 
Το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
το Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστηµα, µε βάση το οποίο παρέχεται ισόβια σύνταξη γήρατος σε όσους 
συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Ταυτόχρονα παρέχει το δικαίωµα σε όσους συµπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους να  
συνταξιοδοτηθούν αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η νοµοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
∆ικαιούνται σύνταξη στα 63 όσοι έχουν συµπληρώσει περίοδο ασφάλισης ίση τουλάχιστο µε 70% 
της πλήρους περιόδου ασφάλισης και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εισφοράς για πληρωµή 
σύνταξης γήρατος. 
 
Η χορήγηση της αποζηµίωσης στους δικαιούχους αγρότες στα πλαίσια του Μέτρου της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης των γεωργών σε καµιά περίπτωση δεν λογίζεται συνταξιοδοτική παροχή και δεν 
αποτελεί λόγο στέρησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης τους από το Εθνικό Ασφαλιστικό 
Σύστηµα. 
 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
   
Το Μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης συνδέεται άµεσα µε το Μέτρο της Πρώτης Εγκατάστασης 
νέων γεωργών.  Αποτελεί προτεραιότητα του Μέτρου ο «διάδοχος» γεωργός να είναι  νέος, πρώτης 
εγκατάστασης γεωργός. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η διάρκεια παραµονής των δικαιούχων στο Μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών 
καθορίζεται µέχρι 15 χρόνια (µε πρόνοια ανανέωσης του συµβολαίου κάθε πέντε χρόνια), η οποία 
σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70° έτος της ηλικίας του δικαιούχου. 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
 
Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τη γεωργική εκµετάλλευση που απελευθερώνεται από τον 
αποχωρούντα γεωργό και αναλαµβάνει την υποχρέωση να τη µεταβιβάσει αργότερα σε δικαιούχο 
διάδοχο.  Προτεραιότητα θα δίνεται σε δικαιούχους διάδοχους, πρώτης εγκατάστασης. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η καταβολή της ετήσιας αποζηµίωσης στους δικαιούχους του Μέτρου γίνεται σε δώδεκα ισόποσες 
µηνιαίες δόσεις.  Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της αποζηµίωσης λογίζεται η ηµεροµηνία 
έγκρισης της αίτησης.  Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο 
δικαιούχος διακόπτεται η καταβολή της αποζηµίωσης και απαιτείται η επιστροφή των ήδη 
καταβληθέντων ποσών, µαζί µε το νόµιµο τόκο.  
 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ύψος της αποζηµίωσης ορίζεται στα 850 ευρώ το µήνα.  Η ενίσχυση κατά συνταξιοδοτηθέντα 
γεωργό δεν θα υπερβαίνει τις 10.200 ευρώ το χρόνο. Η συνολική ενίσχυση κατά συνταξιοδοτηθέντα 
γεωργό δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 153.000 ευρώ.  
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Με την έναρξη καταβολής σύνταξης γήρατος από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται 
συµψηφισµός σύνταξης γήρατος και πρόωρης σύνταξης στο ύψος της πρόωρης σύνταξης. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 1.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 7.500.000 7.500.000 15.000.000  15.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Υπάρχουν δεσµεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 5.500.000 σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 1.6 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

  Είδη ∆εικτών ∆είκτες Στόχος 

Αριθµός γεωργών που συνταξιοδοτούνται πρόωρα 200 
 Απόδοση  

Αριθµός εκταρίων που απελευθερώνονται 800 ha 

 
 Αποτέλεσµα  

Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις 
εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται 

∆εν εφαρµόζεται  

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (3). Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
 
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 

∆είκτες  
Ηλικία Ποσοστό νέων γεωργών πρώτης εγκατάστασης που αναλαµβάνουν τις  

γεωργικές εκµεταλλεύσεις των αποχωρούντων γεωργών σε σχέση µε 
το συνολικό αριθµό των αποχωρούντων γεωργών 
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ΜΕΤΡΟ 1.4 
 
«Χρήση συµβουλευτικών Υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 20(α) (iii) και 24 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, σηµείο ΙΙΙ  
Άρθρο 17 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1.4 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
114 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενηµέρωση και τεχνική υποστήριξη των κατόχων γεωργικών και δασικών 
εκµεταλλεύσεων µε σκοπό να προσαρµόσουν και βελτιώσουν τη συνολική απόδοση της 
εκµετάλλευσής τους. 
  
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παραχώρηση οικονοµικής ενίσχυσης σε κατόχους γεωργικών και 
δασικών εκµεταλλεύσεων για να καλύψουν το κόστος από τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών µε 
σκοπό τη συνολική βελτίωση της απόδοσης των εκµεταλλεύσεων τους. 

Τουλάχιστον η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών όπως προνοείται από τον Καν. Ε.Ε. 1782/ 2003 
πρέπει να βοηθήσει τους γεωργούς να αποτιµήσουν την απόδοση των εκµεταλλεύσεων τους και να 
προβούν σε βελτιώσεις  σχετικές µε: 

α) τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις όπως προνοούνται από τα Άρθρα 4 και 5 του Καν. Ε.Ε. 1782/ 2003. 

β) τα  Κοινοτικά πρότυπα  επαγγελµατικής ασφάλειας. 

Ο γενικότερος σκοπός του Μέτρου είναι να υποβοηθήσει στην καταγραφή των αποθεµάτων και στη 
λογιστική των ροών των υλικών και διαδικασιών  παραγωγής σε επίπεδο εκµετάλλευσης σύµφωνα 
µε τα πρότυπα όπως καθορίζονται στα παραρτήµατα III και IV του Καν. Ε.Ε. 1782/ 2003. Αυτό δεν 
είναι ένα εργαλείο ελέγχου αλλά στοχεύει στο να αυξήσει την ενηµέρωση των γεωργών ώστε να 
βελτιώσουν την απόδοση των εκµεταλλεύσεων τους σύµφωνα µε τα πιο προαναφερθέντα πρότυπα. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες µπορούν να αφορούν για παράδειγµα σπόρους, λιπάνσεις, 
συγκοµιδή, αποθήκευση και µετασυλλεκτική διαχείριση των προϊόντων, εµπορευόµενο 
προϊόν, αµειψισπορά, προϊόντα φυτοπροστασίας, σανοποίηση, κτηνιατρική περίθαλψη, 
ενσταυλισµό και ευηµερία των ζώων,  αποθήκευση της κοπριάς κ.ά.  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 
Επιλέξιµες δράσεις/ δαπάνες του Μέτρου είναι:  
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Η χρήση τεχνικής υποστήριξης και συµβουλευτικών υπηρεσιών στη διαχείριση γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων θα καλύπτει θέµατα όπως πολλαπλή συµµόρφωση, θέµατα υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία, αµειψισπορά, γεωργοκτηνοτροφικές και δασικές τεχνικές, φυτοϋγεία, προστασία του 
περιβάλλοντος, ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων, ευηµερία των ζώων, διαχείριση εδάφους, 
αποθήκευση και µετασυλλεκτική διαχείριση, κτηνιατρική περίθαλψη και εξοπλισµός υποστατικών, 
θέµατα παραγωγικής διαδικασίας (farm management) και εξειδικευµένη θεµατολογία/ ενηµέρωση 
που θα ζητείται από τον αιτητή.  Για την επίτευξη της δράσης αυτής θα πραγµατοποιούνται 
επισκέψεις στις εκµεταλλεύσεις, καθώς και άλλη ενηµέρωση/ πληροφόρηση από προσοντούχο 
προσωπικό του Φορέα.   
 
Η δράση αυτή καλύπτει και την τήρηση βιβλίων γεωργικής λογιστικής, που πρέπει να 
περιλαµβάνουν την ετήσια απογραφή, τη συστηµατική και τακτική κίνηση της εκµετάλλευσης (σε 
χρήµα και είδος), την καταχώρηση της απασχόλησης των εργαζοµένων στην εκµετάλλευση, ετήσιο 
ισολογισµό καθώς και λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης (έξοδα και έσοδα) κ.α.  Στην τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι ροές όπως ενέργεια, φυτοϋγειονοµικά 
προϊόντα, παραγωγή, εµπορεύσιµο προϊόν, λιπάσµατα, σπόροι, ζωοτροφές, κτηνιατρική 
περίθαλψη, απώλειες, αγορές, πωλήσεις κλπ.  Η τήρηση των βιβλίων θα συνεχιστεί για όσα χρόνια 
ο δικαιούχος συµµετέχει στο Μέτρο.   
 
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα βιβλία λογαριασµών του στην αρµόδια αρχή µε την 
προϋπόθεση της τήρησης της ανωνυµίας του και εφόσον η εκµετάλλευση του επιλεγεί για σκοπούς 
πληροφόρησης και για επιστηµονικές µελέτες.  Τα βιβλία αυτά δεν αποτελούν στοιχεία για τον 
προσδιορισµό του Φόρου Εισοδήµατος.  Όλοι οι εµπλεκόµενοι Φορείς, θα πρέπει να τηρούν το 
Νόµο 138 (Ι) του 2001 «περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου)». 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κάτοχοι γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων.  

  Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτητές που  είναι επαγγελµατίες γεωργοκτηνοτρόφοι ή 
δασοκαλλιεργητές βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν αργότερα ή είναι δικαιούχοι άλλου Μέτρου 
όπου η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα  επιτυχίας στο Μέτρο 
αυτό π.χ. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών. 
 
Παραγωγοί µέλη Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν στις 

Προαιρετικές ∆ράσεις που αφορούν συµβουλές για τα θέµατα «∆ιαχείρισης Βιολογικής 

Εκµετάλλευσης», «Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής» και «∆ιαχείρισης 

Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών ή Συστηµάτων Υδροπονίας».  Οι παραγωγοί µέλη Οργανώσεων 

Παραγωγών Οπωροκηπευτικών µπορούν να λαµβάνουν συµβουλευτικές υπηρεσίες για τα πιο πάνω 

θέµατα, από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων Παραγωγών. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
 
Το Τµήµα Γεωργίας, ως το καθ’ ύλην αρµόδιο Τµήµα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς 
τους αγρότες θα προβεί άµεσα µετά την έγκριση του Προγράµµατος σε εξαγγελία για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για διαπίστευση των Φορέων παροχής γεωργικών συµβουλευτικών υπηρεσιών προς 
τους αγρότες.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αξιολόγησης από αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί για 
το σκοπό αυτό και τα ονόµατα των Φορέων  θα ανακοινωθούν στον ηµερήσιο τύπο, στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος Γεωργίας και αλλού, για ενηµέρωση του κοινού.  
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Για να είναι επιλέξιµοι οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς για διαπίστευση θα πρέπει να πληρούν τα 
ακόλουθα υποχρεωτικά κριτήρια: 

α) Να έχουν κατάλληλη νοµική υπόσταση, να τηρούν λογιστικά βιβλία και να τηρούν τους 
όρους διαχείρισης που καθορίζονται στο καταστατικό τους και τον εσωτερικό τους κανονισµό. 

β) Να απασχολούν το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό (ένας τουλάχιστο γεωπόνος, αγρο-
οικονοµολόγο, δασολόγο και κτηνίατρο) το οποίο:  

να έχει ικανοποιητική κατάρτιση  

να είναι εγγραµµένο στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο  

να  µπορεί να καλύψει θέµατα γεωργίας/ κτηνοτροφίας, προστασίας του περιβάλλοντος, 
ευηµερίας των ζώων, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, ασφάλειας και υγιεινής στους 
χώρους εργασίας, πολλαπλής συµµόρφωσης κ.ά.  

γ) Να έχουν κατάλληλη τεχνικοοικονοµική υποδοµή (κατάλληλους χώρους εργασίας και 
εξοπλισµό π.χ. επαγγελµατικά αυτοκίνητα κ.ά. και πρόσβαση σε εργαστήριο για αναλύσεις π.χ. 
εδάφους κ.ά. ).   

δ) Να είναι σε θέση να παρέχουν βασική τουλάχιστο πληροφόρηση/ εκπαίδευση στους αγρότες 
σε όλα τα θέµατα που αναφέρθηκαν στη συνοπτική περιγραφή του µέτρου, αλλά και σε άλλα 
θέµατα που υπάρχουν ανάγκες και θα καθοριστούν αργότερα, καθώς και σε θέµατα ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων της γεωργικής λογιστικής. 

ε) Να µεριµνούν για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας που διέπει την ευηµερία των ζώων, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίµων, την ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας, τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες κ.ά.  στις γεωργικές και 
δασικές εκµεταλλεύσεις. 

στ) Να δέχονται ελέγχους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 

η) Οι διαπιστευµένοι Φορείς, που θα διαπιστευτούν για το σκοπό αυτό,  θα µπορούν να 
παρέχουν και άλλες τεχνικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους γεωργούς και 
δασοκαλλιεργητές, σύµφωνα πάντα και µε τις πρόνοιες των άλλων Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 
π.χ. Σχέδια Βελτίωσης στο Μέτρο «εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων» Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις κ.ά.  Τα σχέδια βελτίωσης θα 
µπορούν να ετοιµάζονται και από  Γεωπόνους, Λογιστές και Φορείς που θα διαπιστευτούν ειδικά για 
το σκοπό αυτό.  

Οι υποψήφιοι Φορείς δεν θα διαπιστεύονται από την αρµόδια επιτροπή όταν: 

- Έχουν κηρύξει πτώχευση ή έχουν τις εργασίες τους κάτω από τη διαχείριση δικαστηρίων ή 
έχουν σταµατήσει τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται υπό εκδίκαση ζητήµατα 
που αφορούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. 

- Έχουν καταδικαστεί για κακή επαγγελµατική συµπεριφορά ή παραβίαση κανόνων 
δεοντολογίας ή για πράξεις σχετικές µε απάτη, διαφθορά, συµµετοχή σε παράνοµες οργανώσεις ή 
σε άλλες παράνοµες δραστηριότητες. 

- Έχουν εµπορικά  συµφέροντα µε εταιρίες πωλήσεων υλικών, µηχανηµάτων κ.ά.  που 
χρησιµοποιούνται στη γεωργία.   
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Νοείται ότι στη σύµβαση διαπίστευσης θα καθορίζεται και η διάρκειά της.  Οι Φορείς που θα 
διαπιστευτούν θα τύχουν σχετικής ενηµέρωσης/ εκπαίδευσης  από τους Αρµόδιους Λειτουργούς του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Οι ενδιαφερόµενοι αγρότες θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Μονάδα Εφαρµογής για 
έγκριση της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών από σχετικό φορέα.  Ο Τοµέας Εξουσιοδότησης 
Πληρωµών αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις  και τις εγκρίνει στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν 
αργότερα, θα ανακοινώσει στους δικαιούχους τα ονόµατα των ∆ιαπιστευµένων Φορέων  για να 
επιλέξουν το Φορέα που θα τους παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Ανεξαρτήτως των ελέγχων που θα 
γίνονται από τον Τοµέα Εξουσιοδότησης Πληρωµών, ο  Κλάδος Γεωργικών Εφαρµογών 
υποβοηθούµενος από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τµήµατος Γεωργίας και όπου χρειάζεται 
και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες π.χ. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τµήµα ∆ασών, Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος κ.λ.π.  θα διεξάγει επιτόπιους ελέγχους τόσο στις εγκαταστάσεις των Φορέων όσο 
και στις εκµεταλλεύσεις στις οποίες θα δίνονται συµβουλευτικές υπηρεσίες για την τήρηση όλων των 
προαναφερθέντων κριτηρίων. Σε περίπτωση µη τήρησης όλων των προαναφερθέντων Κανονισµών 
και κριτηρίων το Τµήµα Γεωργίας  θα προχωρεί στην άρση της διαπίστευσης του φορέα. 
 
Το Τµήµα Γεωργίας όπως προνοείται και από τους σχετικούς Κανονισµούς διατηρεί το δικαίωµα για 
σύσταση δηµόσιου φορέα παροχής γεωργικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία πάντα 
µε άλλα Τµήµατα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
(Τµήµα ∆ασών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπηρεσία περιβάλλοντος κ.ά.) ώστε να καλύπτει όλο το 
φάσµα θεµάτων στα οποία θα παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες όπως το περιβάλλον, τη 
δηµόσια υγεία κ.ά. Ο φορέας αυτός θα παρέχει υπηρεσίες σε αιτητές του µέτρου που θα εγκριθούν 
στη βάση των κριτηρίων που θα καθοριστούν αργότερα και θα λαµβάνει αποζηµίωση µόνο για το 
επιπλέον κόστος όπως διαµονή και µεταφορικά αφού ο φορέας αυτός δεν θα είναι κερδοσκοπικός 
οργανισµός.  Αυτό θα συµβαίνει µόνο εκεί όπου υπάρχει έλλειψη ειδικοτήτων από τον ιδιωτικό 
τοµέα και εκεί όπου λόγω της µικρής κλίµακας και του µικρού οικονοµικού µεγέθους της δράσης δεν 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον από την εσωτερική αγορά. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην κυπριακή 
δηµόσια υπηρεσία οι δηµόσιοι λειτουργοί δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αµοιβή κατά τις εργάσιµες 
ώρες αλλά µόνο σε µη εργάσιµες ώρες. Καλύπτονται επίσης τα έξοδα µετακίνησης και άλλα συναφή 
έξοδα. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα καλύπτει µέχρι 80% του κόστους ανά συµβουλευτική υπηρεσία και θα µπορεί να 
φτάσει τα 1.500 Ευρώ ανά εκµετάλλευση (ανώτατο όριο). Η ενίσχυση προς τους δικαιούχους θα 
παρέχεται µετά από την παρουσίαση σχετικών τιµολογίων και βεβαιώσεων για τις υπηρεσίες που 
έχουν παρασχεθεί. Στις βεβαιώσεις πρέπει να φαίνεται ότι η συµβουλές που έχουν παρασχεθεί 
καλύπτουν όλα τα κανονιστικά πρότυπα (περιβαλλοντικά πρότυπα, δηµόσια υγεία, υγεία των ζώων 
και των φυτών και ευηµερία των ζώων και άλλα). Μπορεί να γίνει χρήση εκ νέου συµβουλευτικών 
υπηρεσιών όταν υπάρξει νέα δραστηριότητα στην εκµετάλλευση ή όταν παρουσιαστεί µια νέα 
ανάγκη.  
 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Όλες οι δράσεις του µέτρου θα χρηµατοδοτούνται µόνο από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007- 2013. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Το Μέτρο θα συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους σύµφωνα µε τον πιο κάτω 
πίνακα: 
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Μέτρο 1.4 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.000.000 1.000.000 2.000.000 500.000 2.500.000 
% 40 40 80 20 100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις για το Μέτρο αυτό  από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004-2006. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Τύπος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργών που κάνουν χρήση 
συµβουλευτικών υπηρεσιών  

Απόδοση  

Αριθµός δασοκαλλιεργητών που κάνουν 
χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών 

200 γεωργοί και 
δασοκαλλιεργητές/ έτος 

Αποτέλεσµα  Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας στις εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται  

500.000 €  

Επίδραση  (3).Παραγωγικότητα εργασίας  Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Αριθµός Νέων αγροτών και δασοκαλλιεργητών που κάνουν χρήση τεχνικών και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
Αριθµός Γυναικών που  κάνουν χρήση τεχνικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
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ΜΕΤΡΟ 1.5. 
 
«Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
Άρθρο 17 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.1 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
 
121 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
Το µέτρο 1.5 «Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων» υποδιαιρείται 
σε δύο καθεστώτα τα οποία στοχεύουν στην επίλυση των διαρθρωτικών αδυναµιών του 
γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα είτε αυτές οι αδυναµίες σχετίζονται µε την ανάγκη για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είτε µε την ανάγκη για βελτίωση της συνολικής επίδοσης των εκµεταλλεύσεων 
και ειδικότερα  την περιβαλλοντική αναβάθµιση τους. 
 

Μέτρο 1.5 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 32.985.838 32.985.838 65.971.675 68.371.675 134.343.350 
%     100 

 
Κωδικός 
Καθεστώτος 

Τίτλος Καθεστώτος ∆ηµόσια 
∆απάνη (σε 

ευρώ) 

121 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις» 

54.971.675 

121 1.5.2 «Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων 
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

 
11.000.000 

 
Στο καθεστώς 1.5.1 υπάρχει Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση ύψους € 26.290.328. 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καµία παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις.  
 
Η Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) αφορά δεσµεύσεις που θα γίνουν 
τα έτη (κατ’ εκτίµηση) 
2008  € 8.000.000 
2010  € 18.290.328 
 
Σηµειώνεται ότι η Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση καλύπτει όλες τις επιλέξιµες δαπάνες 
και όλους τους τύπους επενδύσεων του καθεστώτος 1.5.1. Η επιπρόσθετη εθνική 
συγχρηµατοδότηση αφορά δικαιούχους που λαµβάνουν συγχρηµατοδότηση αλλά και νέους αιτητές 
που θα χρηµατοδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου από την συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση.  
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 42.765.428 σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Καθεστώς 1.1.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
Νοείται ότι για την καταβολή των ανειληµµένων υποχρεώσεων θα τηρούνται οι νέοι όροι και 
επιλεξιµότητες, καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στον Κανονισµό 1698/2005. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Στο διάστηµα 
πριν από την ένταξη οι γεωργοί είχαν παγώσει τις επενδύσεις τους αναµένοντας την ένταξη και την 
εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων µέτρων των Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σαν 
αποτέλεσµα, τον ενδιαφέρον και η συµµετοχή στην 1η προκήρυξη του µέτρου 1.1.1 (717 αιτήσεις) 
ήταν τεράστια σε σχέση µε τις διαθέσιµες πιστώσεις. Τονίζεται ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισµό των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ήταν ιδιαίτερα µεγάλη αφού η ένταξη εξάλειψε τον προστατευτισµό 
στην κυπριακή γεωργία µε αποτέλεσµα οι κύπριοι παραγωγοί να εκτεθούν για πρώτη φορά στον 
πλήρη ανταγωνισµό. Οι προσδοκίες δηλαδή των γεωργών από το µέτρο των «Επενδύσεων στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις» ήταν ιδιαίτερα µεγάλες. Το τεράστιο ενδιαφέρον συνεχίστηκε και κατά 
την 2η προκήρυξη του µέτρου 1.1.1 (1899 αιτήσεις).  
 
Με τη µεταφορά ανειληµµένων υποχρεώσεων της 2ης προκήρυξης του µέτρου 1.1.1 στο νέο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 διευκολύνεται η απρόσκοπτη συνέχιση της 
προσπάθειας για εκσυγχρονισµό της κυπριακής γεωργίας. Από την στιγµή που οι στόχοι των δύο 
µέτρων είναι ταυτόσηµοι και οι επιλέξιµες επενδύσεις συµβατές µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η 
µεταφορά των ανειληµµένων υποχρεώσεων θα έχει ως αποτέλεσµα την επίσπευση της 
προσπάθειας αυτής, την µείωση της ταλαιπωρίας των αιτητών και φυσικά τη µείωσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών επαναξιολόγησης των αιτήσεων. Για τους πιο πάνω λόγους, η 
απόρριψη των αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια λόγω της εξάντλησης των πιστώσεων θα έχει 
µόνο αρνητικές συνέπειες για την κυπριακή γεωργία.    
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.5.1 
  
 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/ 2005, 
Άρθρο 17 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.1 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
121 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
Το καθεστώς έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα και 
των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µέσω της βελτίωσης 
του φυσικού δυναµικού.  Επιδιώκεται µέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων η έµµεση ή άµεση 
αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής προς τοµείς και προϊόντα στα οποία υπάρχει ή µπορεί 
δυνητικά να υπάρξει συγκριτικό πλεονέκτηµα.  Απώτερο σκοπό του µέτρου αποτελεί ο 
εκσυγχρονισµός και η αναδιάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τη στήριξη της 
παραγωγής των γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων έτσι ώστε να αντισταθούν στις συνεχείς 
ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από οµοειδή προϊόντα γειτονικών χωρών. Οι επενδύσεις θα 
τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη επένδυση. 
 
Η στήριξη στοχεύει σε σαφώς καθορισµένους στόχους οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις διαρθρωτικές 
και κατά περιοχή ανάγκες καθώς και τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που έχουν προσδιοριστεί.  
  

ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥ  
 
Οι κυριότεροι επιµέρους στόχοι του µέτρου είναι: 
- Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,  
- Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής, 
- Προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, 
- Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, 
- Μείωση του κόστους παραγωγής, 
- Προστασία των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές, 
- Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, 
- Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
- Προστασία και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων  
- Βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, 
- Ασφάλεια των εργαζοµένων,  
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εφόσον:  
� Είναι οι  αρχηγοί/ κάτοχοι  διαχειριστές των γεωργικών εκµεταλλεύσεων  
� ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του κριτηρίου αυτού 

καθορίζονται στο µέτρο 1.1 «Εκπαίδευση πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης» (µόνο για τη 
δεύτερη κατηγορία όπως αναφέρεται πιο κάτω). 

� Για επενδύσεις που εµπίπτουν στην πρώτη κατηγορία (όπως φαίνεται πιο κάτω), υποβάλλουν 
Απλοποιηµένο Σχέδιο Βελτίωσης (χωρίς να απαιτείται η ανάλυση κόστους- οφέλους) στο οποίο 
να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόµενες επενδύσεις βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της 
εκµετάλλευσης και εξυπηρετούνται οι στόχοι του µέτρου.   
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� Για επενδύσεις που εµπίπτουν στην δεύτερη κατηγορία, υποβάλουν Μελέτη Οικονοµικής 
Βιωσιµότητας η οποία θα εγκριθεί από τη Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωµών του µέτρου. Ο 
ορισµός της οικονοµικής βιωσιµότητας και ο καθορισµός της διαδικασίας ετοιµασίας της µελέτης 
θα γνωστοποιείται µαζί µε κάθε προκήρυξη.  

� Απαραίτητη είναι η προσκόµηση πολεοδοµικής άδειας και άδειας οικοδοµής πριν την 
προκαταρτική έγκριση. 

� Οι νέες κτηνοτροφικές µονάδες πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων µε βάση την κοινοτική 
νοµοθεσία.  Στις υφιστάµενες µονάδες, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ότι µετά την 
ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επένδυσης θα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε ότι αφορά το 
περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.  

� Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι µόνιµες κατασκευές θα αξιοποιηθούν για δέκα 
τουλάχιστον χρόνια και τα µηχανήµατα για πέντε χρόνια από την πραγµατοποίηση της 
επένδυσης. 

 
Το Καθεστώς 1.5.1 εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader 
δηλαδή µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, για συγκεκριµένους επιλέξιµους κλάδους που θα 
καθορίζονται µε σαφήνεια στην προσεχή προκήρυξη του Leader. 
 
Σηµειώνεται ότι οι Οργανώσεις Παραγωγών  δεν είναι δικαιούχοι για συµµετοχή στις πρόνοιες του 
Καθεστώτος 1.5.1 (αντίστοιχες δράσεις για τις Οργανώσεις Παραγωγών µπορούν να υλοποιούνται 
µόνο µέσω των Επιχειρησιακών τους Προγραµµάτων).   
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 
Το µέτρο των επενδύσεων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες ανάλογα µε το ύψος της ενίσχυσης.  Σε κάθε κατηγορία οι απαιτήσεις και οι στόχοι 
σχετικά µε τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των εκµεταλλεύσεων διαφέρουν όπως 
περιγράφεται πιο κάτω: 
 
� Η πρώτη κατηγορία έχει ως ελάχιστο ύψος ενίσχυσης τα €3.000  και µέγιστο τα €9.000.  Οι 

αιτητές στην κατηγορία αυτή δεν  έχουν ως υποχρέωση την υποβολή Ολοκληρωµένης Μελέτης 
Οικονοµικής Βιωσιµότητας αλλά την υποβολή Απλοποιηµένου Σχεδίου Βελτίωσης (χωρίς να 
απαιτείται η ανάλυση κόστους - οφέλους) στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόµενες 
επενδύσεις βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης και εξυπηρετούνται οι στόχοι 
του µέτρου.  Για την πρώτη αυτή κατηγορία η βελτίωση της συνολικής επίδοσης της 
εκµετάλλευσης εξασφαλίζεται µε τη διενέργεια συγκεκριµένων επενδύσεων εφόσον αυτές 
κριθούν κατάλληλες για την υπό αναφορά εκµετάλλευση.  Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης 
για την κατηγορία αυτή επιτυγχάνεται όταν η επένδυση οδηγεί στην επίτευξη στόχων όπως η 
βελτίωση της παραγωγικότητας, η µείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας των προϊόντων, η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η ασφάλεια των 
εργαζοµένων, η προστασία των υδάτινων πόρων, η τεχνολογική αναβάθµιση και η προστασία 
των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές. Εφόσον ο αιτητής κρίνει σκόπιµο µπορεί ως απόδειξη 
της βελτίωσης της οικονοµικής βιωσιµότητας να υποβάλει Μελέτη Οικονοµικής Βιωσιµότητας 
ωστόσο τα έξοδα της µελέτης δεν επιδοτούνται.  

� Η δεύτερη κατηγορία καλύπτει τις αιτήσεις µε ύψος ενίσχυσης από €9.001 µέχρι €400.000 
(€600.000 για νέους γεωργούς) και απαιτείται η υποβολή Ολοκληρωµένης Μελέτης Οικονοµικής 
Βιωσιµότητας.  Η µορφή και οι απαιτήσεις του Σχεδίου Βελτίωσης θα καθοριστούν σε κατοπινό 
στάδιο.  Κατά συνέπεια στη δεύτερη κατηγορία πέραν της απόδειξης της συνολικής επίδοσης 
της εκµετάλλευσης όπως περιγράφεται για την πρώτη κατηγορία θα πρέπει επιπλέον να 
αποδεικνύεται και η Οικονοµική Βιωσιµότητα της επένδυσης µέσα από ανάλυση κόστους – 
οφέλους. 
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Επιλέξιµοι Κλάδοι 

 
Εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα, µεσπιλιές, µπανάνες, αβοκάτο, λαχανοκοµία / 
πατατοκαλλιέργεια, µανιταροκαλλιέργεια, ανθοκοµία, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, σύγχρονες 
φυτωριακές µονάδες, αροτραίες καλλιέργειες, παραδοσιακά δέντρα και θάµνοι για διατήρηση της 
φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος, µελισσοκοµία, ελαιοκοµία, αµπελουργία-οινολογία 
(περιλαµβανοµένων και επιτραπέζιων σταφυλιών), αγελαδοτροφία, βοοειδή για πάχυνση, 
αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία ή συνδυασµός των πιο πάνω. 

Επιλέξιµες ∆απάνες 

 
Οι επενδύσεις που µπορούν να περιληφθούν αφορούν βελτιώσεις  στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ενδεικτικά εµπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: 
- γεωργικά κτίσµατα όπως υποστατικά, θερµοκήπια, αποθηκευτικοί χώροι, ψυκτικοί θάλαµοι, κλπ 

µε βάση τεχνικούς όρους που καθορίζονται από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες 
- συστήµατα υδροπονίας/αεροπονίας σε θερµοκήπια 
- έγγειες βελτιώσεις 
- δεξαµενές συλλογής όµβριων υδάτων από θερµοκήπια 
- γεωργικά µηχανήµατα και εξοπλισµός 
- έξοδα εγκατάστασης νέων µόνιµων φυτειών για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών 

συµπεριλαµβανοµένων και παραδοσιακών δέντρων και θάµνων. 
- βελτιωµένα συστήµατα άρδευσης συµπεριλαµβανοµένης και της κεφαλής των συστηµάτων και 

του αυτοµατισµού 
- αγορά/εγκατάσταση εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας 
- έργα παροχής νερού, ρεύµατος, δρόµου προσπέλασης, κλπ. για τον εκσυγχρονισµό 

υφιστάµενων κτηνοτροφικών µονάδων και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισµού 
- γενικά έξοδα, όπως τις αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων. 
- αγορά γης για τους νέους γεωργούς σε ποσοστό µέχρι 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης 
- λοιπές γεωργικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις 
 
Λόγω της ανάγκης για εστίαση σε βασικές ανάγκες και επίλυση συγκεκριµένων διαρθρωτικών 
προβληµάτων της κυπριακής γεωργίας στις προκηρύξεις του καθεστώτος θα δοθεί προτεραιότητα 
σε συγκεκριµένους τοµείς και δράσεις. Πιο κάτω παρουσιάζεται το γενικό περίγραµµα των 
επιλέξιµων δαπανών / δράσεων ανά τοµέα καλλιέργειας όπου θα δοθεί προτεραιότητα. Γενικά οι 
επιλέξιµες δαπάνες καλύπτουν εγγειοβελτιωτικές παρεµβάσεις, την κατασκευή, απόκτηση ή 
βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, την αγορά νέων µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων καθώς και τα 
έξοδα µελετών. Ειδικά για νέους γεωργούς, στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνεται και η αγορά 
γης, σε ποσοστό µέχρι 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης. Ειδικότερα ο κατάλογος στον οποίο 
θα καταγράφονται αναλυτικά και εξαντλητικά οι επιλέξιµες δαπάνες µαζί µε τις ενδεικτικές τιµές θα 
γνωστοποιείται στο κοινό από την ∆ιαχειριστική Αρχή πριν από την κάθε προκήρυξη. Ο κατάλογος 
θα ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω:  
 
∆ενδρώδεις Καλλιέργειες  
Στην ελαιοκαλλιέργεια, τα εσπεριδοειδή, τα φυλλοβόλα συµπεριλαµβανοµένων των ακρόδρυων, 
στην αµπελουργία, τις µπανάνες και τις µεσπιλιές καλύπτεται η εγκατάσταση βελτιωµένων 
συστηµάτων άρδευσης καθώς και εξοπλισµός για εξειδικευµένα γεωργικά µηχανήµατα που θα 
καθοριστούν και αφορούν τις καλλιεργητικές φροντίδες, µειώνουν το κόστος παραγωγής και 
βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Για τις µεσπιλιές και άλλα είδη δέντρων 
καλύπτονται και τα δικτυοκήπια για προστασία από τις νυκτερίδες. Επιπρόσθετα καλύπτονται η 
κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, περιφράξεων, ψυγείων, υποστύλωση επιτραπέζιων και 
οινοποιήσιµων αµπελώνων, η εγκατάσταση νέας φυτείας (εξαιρουµένων των οινοποιήσιµων 
αµπελώνων) µε ότι αυτό συνεπάγεται (αναβαθµίδες, ισοπεδώσεις κτλ) και η εκπόνηση µελετών.Στα 
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εσπεριδοειδή καλύπτειται επίσης η καρατόµηση και ακολούθως ο επανεµβολιασµός. Λεπτοµέρειες 
εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
Λαχανικά/ Πατατοκαλλιέργεια/ Ανθοκοµία/ Αρωµατικά φυτά 
Στα λαχανικά, ανθοκοµία και αρωµατικά φυτά καλύπτονται επενδύσεις που αφορούν εξοπλισµό και 
κατασκευή θερµοκηπίων και δικτυοκηπίων, αγορά και εγκατάσταση συστήµατος υδροπονίας και 
βελτιωµένων συστηµάτων άρδευσης, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, έξοδα εκπόνησης 
µελετών, αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού που αφορά µετασυλλεκτικούς χειρισµούς στο 
χωράφι, καθώς επίσης και συγκεκριµένος εξοπλισµός που θα καθοριστεί αργότερα και µε τον οποίο 
µειώνεται το κόστος παραγωγής και βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.  Για τις 
πατάτες καλύπτονται επενδύσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση βελτιωµένων 
συστηµάτων άρδευσης, παγετοπροστασία, κατασκευή αποθηκών, έξοδα εκπόνησης µελετών 
καθώς και εξειδικευµένα µηχανήµατα και εξοπλισµό που θα καθοριστούν αργότερα και που θα 
συµβάλουν στη µείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων.  Λεπτοµέρειες εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν 
από κάθε προκήρυξη. 
 
Αροτραίες καλλιέργειες 
Στον τοµέα των σιτηρών είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις που αφορούν µηχανήµατα σανοποίησης, 
πολυκαλλιεργητές, κυλίνδρους, αποθήκες, χορτοκοπτικές για παρασκευή ενσιρώµατος και 
µηχανικούς ζιζανιοκαταστροφείς.  Καλύπτονται επίσης έξοδα εκπόνησης µελετών.  Λεπτοµέρειες 
εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη.  
 
Μανιταροκαλλιέργεια  
Στον τοµέα της παραγωγής µανιταριών καλύπτονται επενδύσεις που αφορούν την κατασκευή και 
τον εξοπλισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής συµπεριλαµβανοµένων και των αποθηκευτικών 
χώρων, ως επίσης και των ψυκτικών θαλάµων πρόψυξης και διατήρησης των µανιταριών. Στον 
εξοπλισµό περιλαµβάνονται και εξειδικευµένα µηχανήµατα και ηλεκτρονικά συστήµατα, απαραίτητα 
για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των συνθηκών παραγωγής των µανιταριών, καθώς και για την 
παρασκευή, µεταφορά και εναπόθεση της κοµπόστας στους χώρους παραγωγής των µανιταριών. 
Επιπρόσθετα καλύπτονται και τα έξοδα εκπόνησης των σχετικών µελετών. Λεπτοµέρειες 
εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη.   
 
Αγελαδοτροφία 
Σε ότι αφορά την αγελαδοτροφία οι επιλέξιµες κατασκευές αφορούν µόνο τα καινούργια υποστατικά. 
Κατ’ εξαίρεση σε υφιστάµενα υποστατικά θα καλύπτεται η κατασκευή ατοµικών θέσεων ανάπαυσης 
των αγελάδων σε συνδυασµό ή όχι µε µηχανικό εξοπλισµό (µηχανικό φτυάρι) για καθαρισµό των 
διαδρόµων του υπόστεγου.  Η στήριξη για τις κατασκευές καλύπτει κυρίως υπόστεγα αγελάδων 
ή/και µοσχίδων, αρµεκτήριο και βοηθητικούς χώρους, υπόστεγα σανών, ατοµικά κλουβιά εκτροφής 
µοσχαριών, αποθήκες, υπόστεγα µηχανηµάτων και τάφρους ενσίρωσης.  Η στήριξη για 
µηχανολογικό / ηλεκτρονικό εξοπλισµό καλύπτει κυρίως αρµεκτικό συγκρότηµα 
(συµπεριλαµβανοµένου του ροµπότ), εξοπλισµό καταµέτρησης ή/ και δειγµατοληψίας της 
γαλακτοπαραγωγής των αγελάδων, θυρίδες διαχωρισµού των ζώων κατά την έξοδο από το 
αρµεκτήριο, ζυγαριές ζώων τοποθετηµένες στην έξοδο του αρµεκτηρίου, ψυγείο γάλακτος, σιλό, 
συγκρότηµα µύλου, γεωργικό ελκυστήρα, σανοποιητικό συγκρότηµα, βαγόνι ανάµειξης και διανοµής 
ζωοτροφών, χορτοκοπτική µηχανή για παρασκευή ενσιρώµατος, ηλεκτρονικό σύστηµα διανοµής 
της συµπυκνωµένης τροφής και ηλεκτρονικό σύστηµα διακρίβωσης του οίστρου των αγελάδων.  
Καλύπτονται επίσης έξοδα εκπόνησης µελετών.  Λεπτοµέρειες εφαρµοστικού χαρακτήρα θα 
καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
Αιγοπροβατοτροφία 
Στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας καλύπτονται επενδύσεις που αφορούν κατασκευές (νέα αλλά 
και υφιστάµενα υποστατικά) αλλά και εξοπλισµό (µηχανολογικό και ηλεκτρονικό).  Σε ότι αφορά τις 
κατασκευές καλύπτονται για παράδειγµα τα υπόστεγα στέγασης των ζώων, τα αρµεκτήρια, οι 
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αποθήκες, δωµάτιο κτηνοτρόφου (µε αποχωρητήρια, κουζίνα κ.τ.λ.) µέχρι 30 τ.µ., δωµάτιο ψυγείου 
γάλακτος και ο κοπρόλακκος.  Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα καλύπτονται, µεταξύ άλλων, σιλό, 
αρµεκτικό συγκρότηµα, βαγόνι ανάµιξης και διανοµής ζωοτροφών, αυτόµατη συσκευή θηλασµού, 
αρµεκτικές µηχανές, εξοπλισµός της αρµεκτικής µηχανής για µεταφορά του γάλακτος κατευθείαν 
στο ψυγείο, ψυγεία φύλαξης γάλακτος ανοικτού και κλειστού τύπου, διαχωριστικά κιγκλιδώµατα, 
µηχανή κουρέµατος προβάτων, διαξονικοί ελκυστήρες, συγκροτήµατα παραγωγής συµπυκνωµένων 
µιγµάτων (αναµικτήρας, κοχλίες, ζυγαριά), συστήµατα υδροδότησης, ηλεκτρογεννήτρια, εξοπλισµός 
θέρµανσης νερού, ηλεκτρική περίφραξη, τσιβέρα, αυτόµατο σύστηµα διατροφής µε ιµάντα και 
αυτόµατη παγίδευση (µε ή χωρίς αβάκη) και ταΐστρες.  Καλύπτονται επίσης έξοδα εκπόνησης 
µελετών.  Λεπτοµέρειες εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από 
κάθε προκήρυξη. 
 
Χοιροτροφία 
Στον τοµέα της χοιροτροφίας καλύπτονται οι βασικές κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και ο 
απαραίτητος εξοπλισµός, όπως µύλοι ζωοτροφών, ολοκληρωµένα συστήµατα αυτόµατης 
διατροφής, συστήµατα κλιµατισµού και συστήµατα ανίχνευσης οίστρου.  Καλύπτονται επίσης έξοδα 
εκπόνησης µελετών.  Λεπτοµέρειες εφαρµοστικού χαρακτήρα θα καθορίζονται από την αρµόδια 
αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
Πτηνοτροφία/ Κονικλοτροφία 
Στον τοµέα της πτηνοτροφίας καλύπτονται υποστατικά στέγασης, συστήµατα κλιµατισµού και 
αυτόµατου ταΐσµατος, σύγχρονες κλωβοστοιχίες, συσκευαστήρια αυγών, ψυγεία και δωµάτια ψύξης.  
Όσον αφορά τον τοµέα της κονικλοτροφίας καλύπτονται κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
(κλουβιά).  Καλύπτονται επίσης έξοδα εκπόνησης µελετών.  Λεπτοµέρειες εφαρµοστικού χαρακτήρα 
θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
Μελισσοκοµία  
Στον τοµέα της µελισσοκοµίας καλύπτονται πλήρεις ηλεκτρονικοί µελιτοεξαγωγείς, αυτόµατες 
µηχανές απολεπισµού κηρήθρων, κηροτήρες, θερµαινόµενα δοχεία µελιού, λέβητες επεξεργασίας 
µελιού, ηλεκτρονική ζυγαριά, ντεπόζιτο τροφοδοσίας µε σύστηµα διανοµής, αντλία µεταφοράς 
µελιού, υδραυλικό σύστηµα φορτοεκφόρτωσης κυψελών, αυτοκίνητο µε προσαρµοσµένο σύστηµα 
φορτοεκφόρτωσης κυψελών, κτίριο µέχρι 200 τ.µ., και εµφιαλωτική µηχανή. Λεπτοµέρειες 
εφαρµοστικού περιεχοµένου θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
Όσον αφορά την ύπαρξη διεξόδων διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, τούτο θα εξετάζεται επί τη 
βάση γενικής εκτίµησης που θα γίνεται από το Τµήµα Γεωργίας λαµβανοµένης επιπρόσθετα υπόψη 
της ανάγκης για εξασφάλιση της απρόσκοπτης προµήθειας της αγοράς µε φθαρτά και προϊόντα που 
δύσκολα µπορούν να µεταφερθούν από το εξωτερικό. 
 
Σηµειώνεται ότι τα εργατικά της εκµετάλλευσης καθώς και η οικογενειακή εργασία (εκτός σε ειδικές 
περιπτώσεις που θα καθορίζονται µε κάθε προκήρυξη)  δεν θεωρούνται επιλέξιµες δράσεις και ως 
εκ τούτου δεν επιδοτούνται. Η αξιοποίηση των εργατικών της εκµετάλλευσης και της οικογενειακής 
εργασίας ωφελεί την εκµετάλλευση αφού οδηγεί στον περιορισµό των συνολικών δαπανών της. Η 
αγορά ακινήτων (για τους νέους γεωργούς ισχύουν τα όσα αναφέρονται πιο πάνω), ζώων, ετήσιων 
φυτών και η φύτευση τους δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη για επενδυτική στήριξη. 
 
Περίφραξη φυτειών για προστασία από τα αγρινά 
∆ιευκρινίζεται ότι στις επιλέξιµες δράσεις περιλαµβάνεται και η περίφραξη φυτειών για προστασία 
από τα αγρινά µε εγκατάσταση εγκεκριµένου τύπου περίφραξης σε αγροτεµάχια στις περιοχές που 
επηρεάζονται από τα αγρινά. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται οι ζηµιές στη φυτική παραγωγή και 
το φυτικό κεφάλαιο και κατ’ επέκταση βελτιώνεται η συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης. 
 



 88

Οι επενδύσεις µε σκοπό την απλή αντικατάσταση δεν είναι επιλέξιµες για επενδυτική στήριξη. 
Επενδύσεις σε πιο προηγµένη τεχνολογία είναι επιλέξιµες αφού δεν θεωρούνται ως επενδύσεις µε 
σκοπό την απλή αντικατάσταση. 
 
Σηµειώνεται ότι η επέκταση των αρδευτικών δικτύων σε ξηρικές εκτάσεις δεν είναι επιλέξιµη.  
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν επιδοτείται.  
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 40% του ποσού της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης στις 
µη µειονεκτικές περιοχές και το 50% στις µειονεκτικές περιοχές. Για τους νέους γεωργούς δίνεται 
επιπρόσθετη στήριξη 10%.  
 

Περιοχή επένδυσης και µόνιµης κατοικίας 
∆ικαιούχος 

Μειονεκτικές Περιοχές  Λοιπές περιοχές 
Νέος γεωργός  60% 50% 
Λοιποί δικαιούχοι  50% 40% 
 
Το µέτρο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 
� Στην πρώτη κατηγορία η οποία έχει ως ελάχιστο ύψος ενίσχυσης τα €3.000  και µέγιστο τα 

€9.000 θα µπορούν να συµµετέχουν όλες οι εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτως περιοχής.  Η 
κατηγορία αυτή θα χωρίζεται σε δύο τοµείς: α) γεωργία που θα καταλαµβάνει το 60% των 
πιστώσεων της κατηγορίας και β) κτηνοτροφία που θα καταλαµβάνει το 40% των πιστώσεων 
της κατηγορίας.  Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για ένα τοµέα (γεωργία ή κτηνοτροφία) είναι 
µικρότερο από το µέγιστο διαθέσιµο ποσό τότε το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό µπορεί, αν 
χρειάζεται, να µεταφέρεται στον άλλο τοµέα.  Εφόσον υπάρξει µεγαλύτερη ζήτηση από τις 
διαθέσιµες πιστώσεις θα εφαρµόζεται το σύστηµα της µοριοδότησης µε κριτήρια που θα 
καθοριστούν.  Η πρώτη κατηγορία θα καταλάβει το 20% των πιστώσεων του µέτρου.  

� Στην δεύτερη κατηγορία η οποία καλύπτει τις αιτήσεις µε ύψος ενίσχυσης από €9.001 µέχρι  
€400.000 θα µπορούν όπως και στην πρώτη κατηγορία να συµµετέχουν όλες οι εκµεταλλεύσεις 
ανεξαρτήτως περιοχής. Για νέους γεωργούς, το µέγιστο ύψος ενίσχυσης φτάνει τα € 600.000  Η 
κατηγορία αυτή θα χωρίζεται σε δύο τοµείς: α) γεωργία που θα καταλαµβάνει το 60% των 
πιστώσεων της κατηγορίας και β) κτηνοτροφία που θα καταλαµβάνει το 40% των πιστώσεων 
της κατηγορίας.  Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για ένα τοµέα (γεωργία ή κτηνοτροφία) είναι 
µικρότερο από το µέγιστο διαθέσιµο ποσό τότε το αντίστοιχο ποσό µπορεί να µεταφέρεται στον 
άλλο τοµέα.  Εφόσον υπάρξει µεγαλύτερη ζήτηση από τις διαθέσιµες πιστώσεις θα εφαρµόζεται 
το σύστηµα της µοριοδότησης µε κριτήρια που θα καθοριστούν.  Η δεύτερη κατηγορία θα 
καταλάβει το 80% των πιστώσεων του µέτρου.  Τα ποσοστά που αναφέρονται δεν είναι 
δεσµευτικά.  Η ∆ιαχειριστική Αρχή µπορεί να τα τροποποιήσει εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί 
τους στόχους του µέτρου. 

 
Το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκµετάλλευση για τη διάρκεια του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται στα €400.000 (για νέους γεωργούς €600.000) και το κατώτατο στα 
€3.000. Το κατώτατο όριο ενίσχυσης κατά αίτηση ορίζεται στις €3.000.  Οι νέοι γεωργοί θα πρέπει 
να είναι κάτω των 40 ετών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. ∆ικαιούχοι του πρόσθετου 
10% για τις µειονεκτικές περιοχές είναι επίσης άτοµα που τηρούν το κριτήριο της περιοχής 
επένδυσης αλλά διαµένουν σε περιοχές άλλες από τις µειονεκτικές εφόσον πρόκειται για άτοµα που 
έχουν εκτοπιστεί το 1974. 

 
Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής έχει λάβει στήριξη από το 
«Σχέδιο για την κατεδάφιση µε σκοπό τη µετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών 
υποστατικών» το οποίο χρηµατοδοτείται από κρατικούς πόρους θα γίνεται 
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πρόνοια ώστε η συνολική ενίσχυση που θα λάβει (στήριξη από το Σχέδιο και 
ενίσχυση από το µέτρο 1.5.1) να µην ξεπερνά το ύψος της συνολικής επένδυσης. 
 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσοστών του ύψους ενίσχυσης σε 
περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιµες πιστώσεις έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και θεωρηθεί ότι 
υπάρχει ανάγκη για άσκηση του δικαιώµατος αυτού.  Η ενέργεια αυτή µπορεί να συνδυαστεί και µε 
τη µέθοδο της αξιολόγησης και µοριοδότησης όπως περιγράφεται πιο κάτω.  
 
Αξιολόγηση – Μοριοδότηση αιτήσεων 
Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια απαιτούν πιστώσεις που ξεπερνούν 
τους διαθέσιµους πόρους της εκάστοτε προκήρυξης θα εφαρµόζεται σύστηµα µοριοδότησης µε 
βάση κριτήρια που θα καθοριστούν και που θα λαµβάνουν υπόψη κυρίως τα ακόλουθα: 
- ∆ιέξοδοι στην Αγορά 
- Συµβολή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
- Συµβολή στο περιβάλλον 
- Αντιµετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού 
- Στήριξη µειονεκτικών περιοχών 
- Συµµετοχή σε προηγούµενες προκηρύξεις του µέτρου τόσο στα πλαίσια του Σ.Α.Α. 2004 – 2006 

όσο και στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007 – 2013 
- Συµβολή στην επίτευξη της στρατηγικής των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 
 
Τα κριτήρια µοριοδότησης θα καθορίζονται από την αρµόδια αρχή πριν από κάθε προκήρυξη. 
 
∆ιαδικασία Χορήγησης 
 
Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο της 
πραγµατοποίησης της επένδυσης µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων (τιµολογίων, 
αποδείξεων) για το µέρος της επένδυσης που πραγµατοποιήθηκε σε δύο δόσεις. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 1.5.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 27.485.838 27.485.838 54.971.675 54.971.675 109.943.350 
% 25 25 50 50 100 

 
Στο Καθεστώς υπάρχει Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) ύψους  
€ 26.290.328 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 
 
Λόγω του ότι η Κύπρος είναι νέο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου οι  
Οµάδες Παραγωγών βρίσκονται στο ξεκίνηµα τους, λόγω λοιπόν πολιτισµικών και κοινωνικών 
ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής κοινωνίας (βλέπε µεµονωµένοι επιχειρηµατίες και όχι οργανωµένα 
σύνολα) αλλά και λόγω ανάγκης απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και συρρίκνωσης του 
φόρτου εργασίας τόσο για την δηµόσια διοίκηση όσο και για τους µεµονοµένους παραγωγούς 
καθώς και µείωσης του διοικητικού κόστους για τους δυνητικούς επενδυτές, κρίνεται ενδεδειγµένο 
ορισµένες από τις δράσεις του πρώτου πυλώνα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράµµατος. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλουν ένα επενδυτικό σχέδιο 
διευρυµένων επιλεξιµοτήτων σε αυτή τη χρονική περίοδο. 
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Συναρτήσει της µελλοντικής συµµετοχής των γεωργών στις Οµάδες Παραγωγών ή και σε άλλα 
επαγγελµατικά ή διεπαγγελµατικά σχήµατα και εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση αυτό µπορεί να 
επανεξεταστεί στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράµµατος. 

Επί του παρόντος, καθ΄όσο διάστηµα οι εξαιρέσεις αυτές θα υλοποιούνται από το παρών 
Πρόγραµµα θα αποκλείεται η συγχρηµατοδότηση από τα προγράµµατα και δράσεις του πρώτου 
πυλώνα. Περαιτέρω και κατά περίπτωση θα γίνονται διοικητικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις 
στοιχείων όσο και επιτόπιοι έλεγχοι από το Τµήµα Γεωργίας ή από τον ΚΟΑΠ.  

Η Κύπρος εφαρµόζει το απλοποιηµένο σύστηµα καταβολής των άµεσων ενισχύσεων (Single Αrea 
Payment Scheme – SAPS) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζει τα µέτρα του πρώτου πυλώνα (Κοινές 
Οργανώσεις Αγοράς) στην µορφή που εφαρµόζονται στα περισσότερα κράτη µέλη.  
 
Σε ότι αφορά τα µέτρα που προβλέπονται από τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (Φρούτα και 
Λαχανικά) λαµβάνεται υπόψη ο πιο κάτω διαχωρισµός δράσεων προς αποφυγή του κινδύνου 
επικάλυψης: 
- Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων Παραγωγών θεωρούνται επιλέξιµες µόνο 

ατοµικές επενδύσεις για ποσό µικρότερο των 5.000 ευρώ σε αντίθεση µε το Καθεστώς 1.5.1 
όπου το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 5.000 ευρώ. 

- Τα τιµολόγια και οι αποδείξεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα πρέπει να 
εκδίδονται στο όνοµα των Οργανώσεων Παραγωγών ενώ στο Καθεστώς 1.5.1 εκδίδονται στο 
όνοµα του παραγωγού.  

 
Οίνος: ∆εν θα καλύπτεται η εγκατάσταση νέας φυτείας στην περίπτωση οινοποιήσιµων 
αµπελώνων.  

 
Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα µε βάση τον Κανονισµό 797/2004: Οι επενδύσεις στην 
µελισσοκοµία που καλύπτονται µε το Καθεστώς 1.5.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 είναι 
διαφοροποιηµένες και εντελώς διακριτές από τις επιλέξιµες δράσεις του Μελισσοκοµικού 
Προγράµµατος ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα επικάλυψης. Είναι λοιπόν 
διασφαλισµένη η µη στήριξη κάποιων δράσεων από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και ταυτόχρονα από άλλα σχετικά όργανα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.   
 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (µέτρο 1.5.1) 
Κατάλογος µελισσοκοµικού εξοπλισµού  

Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα 2008-2010 
∆ράσεις Προγράµµατος  

1.Νέες (αγορά νέων επιπρόσθετων από τις 
υφιστάµενες) κυψέλες πλήρεις (µέχρι 200 
κυψέλες) για  βελτίωση της οικονοµικής 
βιωσιµότητας της µονάδας 

∆ράση Α: Εκπαίδευση-Πληροφόρηση 

2.Ηλεκτρικούς  µελιτοεξαγωγείς. ∆ράση Β: Καταπολέµηση Βαρρόας 

3.Αυτόµατες µηχανές απολεπισµού κηρήθρων. ∆ράση Γ: Μέτρα στήριξης για εργαστηριακές 
αναλύσεις των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών του µελιού.  

4.Κηροτήκτες (Ηλιακούς και Ηλεκτρικούς). ∆ράση ∆: Μέτρα στήριξης για την ανασύσταση 
του κοινοτικού µελισσοκοµικού κεφαλαίου 
(αντικατάσταση παλαιών φθαρµένων και µε 
δυσκολίες στην λειτουργίας κυψελών). 

5.Θερµαινόµενα δοχεία µελιού 
(κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα). 

∆ράση Ε: Συνεργασία µε ειδικευµένους 
οργανισµούς στην υλοποίηση προγραµµάτων 
εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της 
µελισσοκοµίας και των προϊόντων που 
προέρχονται από τη µελισσοκοµία. 

6.Λέβητες επεξεργασίας 
µελιού(κατασκευασµένους  από ανοξείδωτο 

 



 91

χάλυβα). 

7.Ηλεκτρονική Ζυγαριά  

8.Ντεπόζιτο τροφοδοσίας µε σύστηµα 
διανοµής. 

 
 
 

9.Αντλία  µεταφοράς µελιού.  

10.Υδραυλικό σύστηµα  φορτοεκφόρτωσης 
κυψελών. 

 

11.Αυτοκίνητο µε προσαρµοσµένο σύστηµα 
φορτοεκφόρτωσης κυψελών. 

 

12.Κτίριο (εµφιαλωτήριο, εργαστήριο , 
αποθήκη, υπόστεγο, κλπ) µέχρι 200 τετρ. 
µέτρα. 

 

13.Εµφιαλωτική  µηχανή (ειδική για το µέλι).  

 
Σηµειώνεται ότι δεν υλοποιούνται στο παρόν στάδιο επιχειρησιακά προγράµµατα µέσα στα πλαίσια 
της ΚΟΑ Ελαιολάδου. Η Κύπρος ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι δεν θα εφαρµόσει τα 
µέτρα που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς του 
πρώτου πυλώνα και ως εκ τούτου δεν έγινε και η σχετική κοινοποίηση της σχετικής εθνικής 
εφαρµοστικής νοµοθεσίας. 
 
Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιους τοµείς είτε του φυτικού είτε του ζωικού κεφαλαίου υπάρχουν 
περιορισµοί µε βάση τις εθνικές και ατοµικές ποσοστώσεις που έχουν παραχωρηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συχρηµατοδοτούµενες δράσεις δεν θα συµβάλουν στην αύξηση τόσο της 
παραγωγής όσο και των δυναµικοτήτων πέραν των καθορισθέντων ορίων. 
 
Τα υπόλοιπα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 1974/2006 
δεν εφαρµόζονται στην Κύπρο. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Είδος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
λαµβάνουν ενίσχυση   

2.100 
 Απόδοση  

Συνολικός όγκος επενδύσεων 104.000.000 € 

Αριθµός Εκµεταλλεύσεων που εισήγαγαν 
νέα προϊόντα ή νέες τεχνικές 

200 
 

Αποτέλεσµα  

Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας στις εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται 

Βάση:16.498.217 € 
Στόχος:20.498.217 € 

Αύξηση: 4.000.000 €/ έτος 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  

(3). Παραγωγικότητα εργασίας 
Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που ενισχύθηκαν ανά κατηγορία 
1η Κατηγορία: 1300 
2η Κατηγορία: 800  
 
Όγκος επενδύσεων ανά κατηγορία 
1η κατηγορία: 20% 
2η κατηγορία: 80% 
 
Όγκος επενδύσεων σε γεωργία/ κτηνοτροφία ανά κατηγορία 
1η κατηγορία:   γεωργία:   60% 
    κτηνοτροφία:   40% 
2η κατηγορία:  γεωργία:   60% 

κτηνοτροφία:   40% 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.5.2 
 
«∆ιαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
Άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.1 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
121 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Στην Κύπρο λειτουργούσαν το 2006 106 χοιροστάσια µε συνολικό αριθµό 47.828 χοιροµητέρων και 
451.176 χοίρων όλων των ηλικιών.  Για κάθε χοιροµητέρα µε τους χοίρους πάχυνσης που της 
αναλογούν, παράγονται 80 περίπου λίτρα χοιρολύµατα ηµερησίως, δηλ. συνολικά 1,400,000 κυβ. 
µέτρα λύµατα περίπου ετησίως.  Από αυτά αρκετή ποσότητα εξατµίζεται ενώ 10-12% 
αντιπροσωπεύει τα στερεά λύµατα (κοπριά). Ο «παραδοσιακός» και ανεξέλεγκτος τρόπος 
συγκέντρωσης των ακατέργαστων λυµάτων «slurry» σε µεγάλες χωµάτινες δεξαµενές µπορεί ή/και 
είναι πολύ σοβαρή εστία ρύπανσης/υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του υδροφορέα, 
αλλά και, συνεργούντος του ξηροθερµικού κλίµατος αιτία  πρόκλησης οχληρίας (µύγες, κακοσµίες) 
µε αποτέλεσµα τα χοιροστάσια να είναι παντού ανεπιθύµητα και συχνά υπό διωγµό, ιδιαίτερα σε 
περιοχές µε προοπτικές για άλλης µορφής ανάπτυξη (τουριστική, οικιστική). 
 
Στην Κύπρο λειτουργούν περίπου 247 µονάδες αγελαδοτροφίας µε 23.931 περίπου γαλακτοφόρες 
αγελάδες. Ανάλογο πρόβληµα διαχείρισης των λυµάτων παρουσιάστηκε σαν αποτέλεσµα 
τεχνολογικής αναβάθµισης κατά τα τελευταία λίγα χρόνια και σε µερικές µεγάλες κυρίως, 
αγελαδοτροφικές µονάδες, όπου τα αδιαχώριστα λύµατα από το πλύσιµο των εγκαταστάσεων 
αρµέγµατος µαζί µε τα παχύρρευστα λύµατα από τα υποστατικά σταυλισµού των γαλακτοφόρων 
αγελάδων οδηγούνται σε µεγάλες, πρόχειρες και συχνά µη αδειούχες δεξαµενές, όπου παραµένουν 
για µήνες προς εξάτµιση µολύνοντας τα υπόγεια νερά και προκαλώντας σοβαρή οχληρία και 
κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή.   
 
Εξάλλου σαν αποτέλεσµα της προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας και της τάσης για 
οριζόντια και κάθετη οργάνωση των Πτηνοτροφείων καθώς και της εφαρµογής της εναρµονισµένης 
νοµοθεσίας περί προτύπων παραγωγής/ εµπορίας κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των 
προσπαθειών εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, πολλά µικρά πτηνοσφαγεία έχουν 
εγκαταλειφθεί ή προβλέπεται να εγκαταλειφθούν σύντοµα δίνοντας τη θέση τους σε µικρό αριθµό 
σύγχρονων επαγγελµατικών πτηνοσφαγείων.  Ήδη λειτουργούν 21 τέτοια πτηνοσφαγεία µέτριου 
έως µεγάλου µεγέθους.  Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών των πτηνοσφαγείων  είναι πρόβληµα 
που καλείται επίσης να επιλύσει το Καθεστώς αυτό. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Πριν τη χρήση των χοιρολυµάτων για σκοπούς λίπανσης-εναπόθεσης στους αγρούς πρέπει για 
διασφάλιση της αειφορίας της γης, να υποστούν επεξεργασία (κατ΄ ελάχιστο βαθµό στο επίπεδο 
Μηχανικού ∆ιαχωρισµού στερεών/ υγρών) και ωρίµανση (σε στεγανοποιηµένες, χωµάτινες 
δεξαµενές) για 5-6 µήνες, µέχρι να «ελευθερωθούν» τα χωράφια που καλλιεργούνται µε σιτηρά και 
έχουν δεσµευτεί για το σκοπό αυτό (µέσω της Άδειας Απόρριψης). Για χοιροστάσια τα οποία µε 
βάση τη δυναµικότητα τους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας IPPC (Οδηγία για 
Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης) Αρ. 96/61 επιβάλλεται η εφαρµογή των 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Best Available Techniques) διαχείρισης χοιρολυµάτων. 
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Η εφαρµογή του καθεστώτος πλαισιώνεται και από την πιο κάτω εναρµονισµένη Νοµοθεσία: 
 
- Νόµοι του 2002 µέχρι 2006 (Αρ. 106(Ι)/ 2002, Αρ. 160(Ι)/ 2005, Αρ. 76(Ι)/ 2006) «Περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών» που καθιστούν υποχρεωτική την εξασφάλιση ΄Άδειας 
Απόρριψης Αποβλήτων από όλα τα χοιροστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία ή πτηνοσφαγεία 
καθώς και εφαρµογή της Οδηγίας για τη νιτρορύπανση. 

 
- Νόµος 140(Ι)/ 2005 «Ο περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα 

΄Έργα Νόµος» που προβλέπει ότι όλα τα νέα χοιροστάσια δυναµικότητας πέραν των 500 
χοιροµητέρων ή/και 2500 χοίρων πάχυνσης βάρους πέραν των 30 κιλών, υποχρεούνται µε 
την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση Πολεοδοµικής Άδειας να υποβάλουν και πλήρη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 
- Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/61/ΕΚ και το Νόµο 56(Ι)/ 2003 σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, όλες οι εγκαταστάσεις εντατικής 
εκτροφής χοίρων (αµιγή) και πουλερικών οι οποίες διαθέτουν πάνω από: 

- 2.000 θέσεις για χοίρους παραγωγής άνω των 30 κιλών ή 750 θέσεις για 
χοιροµητέρες 

- 40.000 θέσεις για πουλερικά  
θα πρέπει να εφαρµόσουν τις «Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές», στις οποίες περιλαµβάνεται 
και η εγκατάσταση συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας χοιρολυµάτων ή και κοπριάς 
πουλερικών και ορθολογιστική χρήση τους µε γνώµονα την αειφορία της γης. 

 
Ο µηχανικός διαχωρισµός υγρών/στερεών στα λύµατα αυτά σαν ελάχιστος βαθµός επεξεργασίας 
αναµένεται ότι θα βελτιώσει αισθητά την κατάσταση στις µονάδες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. 
 
Επίσης το περιβαλλοντικό πρόβληµα που δηµιουργείται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών 
αποβλήτων των πτηνοσφαγείων και των σφαγείων είναι πολύ σοβαρό λόγω βιολογικού φορτίου και 
των λιπαρών ουσιών που περιέχουν. Η ενδεδειγµένη βιολογική επεξεργασία τους είναι 
επιβεβληµένη για να µην προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά στο περιβάλλον. Πέρα από την 
προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από τις γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες επιτυγχάνεται και ο στόχος της βελτίωσης της οικονοµικής βιωσιµότητας των 
εκµεταλλεύσεων µε τη δυνατότητα για πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας µέσα στα καθορισµένα 
όρια που αναφέρονται πιο κάτω.  

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
  
Το µέτρο θα έχει εφαρµογή σε όλες τις περιοχές της Κύπρου όπου ασκείται Κρατικός έλεγχος.  Με 
την εφαρµογή του καθεστώτος αυτού αναµένεται ο εκσυγχρονισµός, και η περιβαλλοντική 
αναβάθµιση των χοιροστασίων, βουστασίων, και των πτηνοσφαγείων µέσω της ενθάρρυνσης των 
επενδύσεων για κατασκευή έργων υποδοµής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης 
επιδιώκεται η αποφυγή και σε πλείστες περιπτώσεις η ανακοπή της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος (υπόγεια νερά-έδαφος) και η µείωση της σοβαρής οχληρίας προς όφελος των 
περιοίκων ή διερχοµένων από τις περιοχές των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων / πτηνοσφαγείων ή / 
και βουστασίων. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Καθεστώς έχουν οι κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ιδιοκτήτες χοιροστασίων, βουστασίων και πτηνοσφαγείων (µόνο υπό την προυπόθεση 
ότι θα υπάρχει παράλληλη µονάδα εκτροφής πουλερικών και η οποία θα αποτελεί την κύρια πηγή 
ειοσοδήµατος της µονάδας) για επεξεργασία των αποβλήτων και της κοπριάς των πιο πάνω 
κτηνοτροφικών µονάδων όπως είναι ο µηχανικός διαχωρισµός, η βιολογική επεξεργασία (αερόβια ή/ 
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και αναερόβια) µε παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίηση ή και 
συγκοµποστοποίηση (µόνο οι ιδιοκτήτες χοιροστασίων και βουστασίων) . 
 
Στην περίπτωση όπου µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση παράγει περισσότερη ενέργεια από την 
ενέργεια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην µονάδα, κρίνεται σκόπιµο και ορθολογικό όπως η 
πλεονάζουσα ποσότητα πωλείται για σκοπούς εξοικονόµησης ενέργειας. Οι συµµετέχοντες στο 
καθεστώς έχουν δικαίωµα πώλησης της παραγόµενης ενέργειας και της κοµπόστας νοουµένου ότι 
α) τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση της ενέργειας και της κοµπόστας δεν θα 
ξεπερνούν το 5% της συνολικής ακαθάριστης προσόδου της εκµετάλλευσης και β) το σύνολο της 
ενέργειας και της κοµπόστας το οποίο διατίθεται εκτός εκµετάλλευσης δεν υπερβαίνει το 45% της 
συνολικής παραγόµενης ενέργειας και κοµπόστας.  Με την τήρηση του πιο πάνω όρου θεωρείται ότι 
η δραστηριότητα αυτή επιδρά θετικά στη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης 
και ως εκ τούτου είναι αποδεκτή.  Νοείται ότι η τιµή πώλησης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής 
ενέργειας θα είναι σύµφωνη µε τις υποδείξεις του Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού.  
 
Η πιο πάνω διευθέτηση (δικαίωµα πώλησης ενέργειας υπό περιορισµούς στα πλαίσια του µέτρου) 
κρίνεται ως η πιο κατάλληλη από πλευράς αποδοτικότητας και µειωµένου δηµοσιονοµικού κόστους 
εφαρµογής και ελέγχου του Προγράµµατος.  Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω λαµβάνονται 
υπόψη τα µεγέθη της εκµετάλλευσης και οι ανάγκες της από πλευράς κατανάλωσης σε ενέργεια και 
κοµπόστα.   
 
Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής για χοιροτρόφους / αγελαδοτρόφους: 
 
. Να είναι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές οργανωµένου χοιροστασίου/ βουστασίου. 
. Να έχουν ως κύρια απασχόληση τη χοιροτροφία/ αγελαδοτροφία (για το σκοπό αυτό θα 

ελέγχεται η συµµετοχή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις). 
. Οι υφιστάµενες µονάδες πρέπει να έχουν εξασφαλίσει για το προτεινόµενο Σύστηµα 

Μηχανικού ∆ιαχωρισµού και τις δεξαµενές ωρίµανσης/ εξάτµισης καθώς και για όλες τις 
εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας ή και παραγωγής βιοαερίου την απαραίτητη 
Πολεοδοµική Άδεια και Άδεια Οικοδοµής πριν την προκαταρτική έγκριση.  Πριν την τελική 
πληρωµή και µετά το τέλος της επένδυσης θα πρέπει να εξασφαλισθεί η Άδεια Απόρριψης 
Αποβλήτων ή Βεβαίωση της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την υποβολή αίτησης και τη 
δυνατότητα εξασφάλισης ΄Άδειας Απόρριψης Λυµάτων. 

. Να υποβάλουν πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων που να λαµβάνει υπόψη τη χρήση 
των αποβλήτων ειδικότερα στις «ευαίσθητες περιοχές» που καθορίστηκαν µε βάση την 
Οδηγία της νιτρορύπανσης.  Στις περιοχές αυτές καθορίζονται συγκεκριµένες ποσότητες 
αζωτούχων λιπασµάτων που θα εφαρµόζονται έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 

. Για νέες µονάδες θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί όπως περιγράφεται πιο πάνω 
Πολεοδοµική Άδεια/ Άδεια Οικοδοµής καθώς και Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων (ή βεβαίωση 
της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την υποβολή αίτησης και τη δυνατότητα εξασφάλισης Άδειας 
Απόρριψης Λυµάτων) που θα περιλαµβάνουν και όλες τις πρόνοιες σχετικά µε την 
ικανοποίηση των ελάχιστων κριτηρίων σε ότι αφορά το περιβάλλον, την υγεία και ευηµερία 
των ζώων (µέθοδο υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων) σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.  Για 
τα υφιστάµενα χοιροστάσια πρέπει να εξασφαλίζεται ότι µε την αποπεράτωση/ ολοκλήρωση 
της συγκεκριµένης επένδυσης θα ικανοποιούνται τα ελάχιστα, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία, 
κριτήρια σε ότι αφορά το περιβάλλον.  Προκειµένου περί µονάδων επεξεργασίας λυµάτων 
που θα αποτελούν µέρος νέων χοιροστασίων/ βουστασίων θα λαµβάνεται υπόψη ότι δεν θα 
δηµιουργήσουν πρόσθετη δυναµικότητα πέρα από τις ατοµικές και εθνικές ποσοστώσεις και 
ότι υπάρχουν κανονικές διέξοδοι των προϊόντων στην αγορά όπως αυτό θα βεβαιώνεται από 
το Τµήµα Γεωργίας. 

 
Το κάθε χοιροστάσιο ή βουστάσιο θεωρείται σαν µια µονάδα, ανεξάρτητα του αριθµού των 
ιδιοκτητών.  Ειδικά στο Καθεστώς αυτό λόγω της µεγάλης σηµασίας που αποδίδεται στην 
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Περιβαλλοντική αναβάθµιση των χοιροστασίων/ βουστασίων, ένας χοιροτρόφος/ αγελαδοτρόφος η 
µια εταιρεία µπορεί να συµµετάσχει στο Σχέδιο περισσότερες της µια φορές, αν πρόκειται για 
ιδιοκτησία εντελώς ξεχωριστού χοιροστασίου/ βουστασίου που βρίσκεται σε άλλη περιοχή (µε 
διαφορετικό κτηνιατρικό κωδικό) και ως εκ της απόστασης δεν είναι εφικτή/ οικονοµικά 
συµβουλεύσιµη η µεταφορά και επεξεργασία των αδιαχώριστων λυµάτων σε κοινό τόπο 
επεξεργασίας τους. 
 
Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής πτηνοτροφείων / πτηνοσφαγείων 
 
Σαν ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής στο Καθεστώς τα πτηνοτροφεία / πτηνοσφαγεία πρέπει να 
έχουν: 
 
. Πολεοδοµική Άδεια και Άδεια Οικοδοµής πριν την προκαταρκτική έγκριση.  Μετά το τέλος 

της επένδυσης Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων ή Βεβαίωση της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε 
την υποβολή αίτησης και τη δυνατότητα εξασφάλισης Άδειας Απόρριψης.  

. Ελάχιστη δυναµικότητα σφαγής 1.000 κοτόπουλων ηµερησίως ή τουλάχιστο 3.000 
κοτόπουλων εβδοµαδιαία  

. Μηχανισµό ευθανασίας 

. Να παράγουν τουλάχιστο 10 κ.µ. υγρών αποβλήτων ηµερησίως ή 30 κ.µ. εβδοµαδιαία 

. Εξοπλισµό ταξινόµησης, συσκευασίας και ψύξης σφάγιων 

. Να υποβάλουν πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων που να λαµβάνουν υπόψη τη χρήση 
των αποβλήτων ειδικότερα στις «ευαίσθητες περιοχές» που θα καθοριστούν µε βάση την 
οδηγία της νιτρορύπανσης.  Στις περιοχές αυτές θα καθορίζονται συγκεκριµένες ποσότητες 
αζωτούχων λιπασµάτων που θα εφαρµόζονται έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 

 
Μετά την αποπεράτωση του έργου και πριν την πληρωµή οποιασδήποτε ενίσχυσης ο ιδιοκτήτης θα 
πρέπει να εξασφαλίσει/ προσκοµίσει Άδεια Οικοδοµής, Άδεια Απόρριψης καθώς και Άδεια 
Λειτουργίας Εγκατάστασης µε βάση τη Νοµοθεσία περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την 
Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία του Κρέατος Πουλερικών.  
 
Νοείται ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων των νέων πτηνοτροφείων / 
πτηνοσφαγείων θα καλύπτονται από το µέτρο αυτό και δεν θα δικαιούνται συµµετοχής στο Μέτρο 
1.6 – Ενθάρρυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων. 
 
Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής στο Σχέδιο για µονάδες κοµποστοποίησης-
συγκοµποστοποίησης-παραγωγής βιοαερίου κτλ. 
 
. Εξασφάλιση των αναγκαίων Αδειών (Πολεοδοµικής Άδειας και Άδειας Οικοδοµής) πριν την 

προκαταρκτική έγκριση και µετά το τέλος της επένδυσης Άδεια Απόρριψης ή Βεβαίωση της 
Αρµόδιας Αρχής για τη δυνατότητα εξασφάλισης Άδειας Απόρριψης. 

. Τεχνοοικονοµική Μελέτη 

. Λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας και χρήσης των αποβλήτων και της 
κοπριάς 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕYΣΕΩΝ 

 
Με το Καθεστώς αυτό καθιερώνεται η ενίσχυση για την ενθάρρυνση των επενδύσεων για διαχείριση 
των αποβλήτων και περιβαλλοντική αναβάθµιση κτηνοτροφικών µονάδων/ εγκαταστάσεων.  Το 
Καθεστώς δεν έχει παραγωγικό χαρακτήρα αυτό καθεαυτό αλλά αποσκοπεί στην τήρηση των 
απαιτήσεων πολλαπλής συµµόρφωσης και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ειδικότερα αποσκοπεί στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε 
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περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση εντατικών κτηνοτροφικών µονάδων σε συνάρτηση µε την οδηγία 
91/ 676 για τα νιτρικά και άλλους κανόνες για διατήρηση του περιβάλλοντος. 
 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
- Χοιροστάσια 
- Βουστάσια και εγκαταστάσεις αρµέγµατος 
-  πτηνοτροφεία / πτηνοσφαγεία. 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
Οι δράσεις που µπορούν να περιληφθούν στο Καθεστώς αφορούν επενδύσεις προς εξυπηρέτηση 
υφιστάµενων και νέων κτηνοτροφικών µονάδων και καλύπτουν ενδεικτικά  (αλλά όχι καταληκτικά) 
τις πιο κάτω επιµέρους κατηγορίες: 
. Κτιριακές εγκαταστάσεις, δεξαµενές και συναφή εξοπλισµό συγκέντρωσης οµογενοποίησης 

λυµάτων χοιροστασίων, βουστασίων, αρµεκτηρίων, πτηνοτροφείων / πτηνοσφαγείων. 
. ∆εξαµενές συγκέντρωσης διαχωρισµένων ή και βιολογικικά επεξαργασµένων υγρών 

λυµάτων και εξοπλισµό προώθησης. 
. Εγκαταστάσεις/ Εξοπλισµός διαχωρισµού υγρών/ στερεών λυµάτων. 
. ∆εξαµενές ωρίµανσης / εξάτµισης διαχωρισµένων ή βιολογικά επεξεργασµένων λυµάτων 

µόνον και εφ΄ όσον αυτές αποτελούν µέρος βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών 
. Χώροι συγκέντρωσης/ ωρίµανσης στερεών λυµάτων 
. Ηλεκτρολογικό/ µηχανολογικό εξοπλισµό 
. Συστήµατα άρδευσης/ µεταφοράς υγρών λυµάτων 
. Μηχανήµατα διασκορπισµού/ συσσωµάτωσης  στα χωράφια στερεών/ υγρών λυµάτων 
. Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων (αερόβιας ή/ και 

αναερόβιας) µε παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίησης / 
συγκοµποστοποίησης.  

. Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων (βιολογικός 
πτηνοσφαγείων όπως δεξαµενή αερισµού, δεξαµενή χλωρίωσης κλπ.) 

. Έξοδα εκπόνησης µελετών  
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
  
Η ενίσχυση θα µπορεί να χορηγείται στο δικαιούχο σταδιακά σε δύο δόσεις, κατά την κατασκευή του 
έργου, µε την υποχρέωση ότι µε τη λειτουργία της µονάδας θα πληρεί τις προϋποθέσεις για 
εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης. 
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 40%-50% της επιλέξιµης δαπάνης, στις µη µειονεκτικές 
περιοχές και µειονεκτικές περιοχές αντίστοιχα.  
 
Το ανώτατο/κατώτατο όριο κατά εκµετάλλευση ορίζεται ως εξής: 
 
 
Χοιροστάσια/Βουστάσια 
. Εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μηχανικού ∆ιαχωρισµού στερεών/ υγρών 

χοιρολυµάτων για χοιροστάσια µε λιγότερες από 400 χοιροµητέρες και βουστάσια που 
παράγουν µέχρι 30 κ.µ. λύµατα ηµερησίως ανώτατο ύψος ενίσχυσης µέχρι 90.000 Ευρώ. 

. Εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιας ή / και αναερόβιας) µε 
παραγωγή βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίηση / συγκοµποστοποίηση 
ανώτατο 400.000 και κατώτατο 40.000 Ευρώ.  Νοείται ότι εάν µια µονάδα επεξεργασίας 
εξυπηρετεί περισσότερα από ένα χοιροστάσια/ βουστάσια το ανώτατο όριο θα καθορίζεται 
ανάλογα των διαθέσιµων πιστώσεων και του κόστους/ είδους της τεχνολογίας που 
ακολουθείται 
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Πτηνοτροφεία / Πτηνοσφαγεία 
 Εγκατάσταση µονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυυάτων πτηνοσφαγείων (αερόβια ή/ και 

αναερόβια) µε παραγωγή βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας και ανώτατο ύψος ενίσχυσης 
400.000 Ευρώ και κατώτατο 40.000 Ευρώ. 

 
Νοείται ότι η µέγιστη ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο αιτητής που συµµετέχει και σε άλλα 
καθεστώτα του Μέτρου 1.5 δεν θα υπερβαίνει τα 400.000 Ευρώ µε εξαίρεση την εγκατάσταση 
οµαδικών συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας µε παραγωγή βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας 
τα οποία θα εξετάζονται ως ξεχωριστή περίπτωση. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 1.5.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 5.500.000 5.500.000 11.000.000 13.400.000 24.400.000 
% 22,5 22,5 45 55 100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

∆εν προβλέπεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προγραµµατικής περιόδου 2004-

2006 στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  Αναµένεται δηλαδή όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις της 

περιόδου 2004-2006 να καλυφτούν µέσα από τις πιστώσεις του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

από Κρατικές Ενισχύσεις µέχρι και το τέλος του 2008 (κανόνας ν+2)  

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 

 

Η Κύπρος εφαρµόζει το απλοποιηµένο σύστηµα καταβολής των άµεσων ενισχύσεων (Single Αrea 

Payment Scheme – SAPS) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζει τα µέτρα του πρώτου πυλώνα (Κοινές 

Οργανώσεις Αγοράς) στην µορφή που εφαρµόζονται στα περισσότερα κράτη µέλη.  
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων που λαµβάνουν ενίσχυση   30 

Απόδοση  
Συνολικός όγκος επενδύσεων 65.000.000 € 
Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις 
εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται  1.875.000 € 

 
Αποτέλεσµα  

Αριθµός µονάδων που εισάγουν νέα προϊόντα ή / και τεχνικές 15  
(1). Οικονοµική µεγέθυνση  

Επίδραση  
(3). Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.6 
 
«Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ∆ηµιουργία και 
Εκσυγχρονισµός Μονάδων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών και ∆ασοκοµικών 
Προϊόντων» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (b) (i) και 28 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
Άρθρο 19 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.3 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
123 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Υπουργείου 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών και δασικών 
προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω προώθηση των γεωργικών και 
δασικών προϊόντων.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Στόχοι του Μέτρου είναι:   
 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία 

• Ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται µε τα προϊόντα αυτά και η 
προώθηση καινοτόµων επενδύσεων 

•  Αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής και δασικής προέλευσης 

• Βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού κόσµου 

• Προσανατολισµός της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών 
ή η ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα 

• Βελτίωση ή ο εξορθολογισµός των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών µεταποίησης 

• Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονοµικών συνθηκών, και η τήρηση 
των αναγκαίων προτύπων 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

• ∆ιατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 
Το Μέτρο προβλέπει την παροχή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης εξαιρουµένων των 
αλιευτικών.  
 
Το ύψος της δηµόσιας ενίσχυσης θα υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιµων δαπανών οι 
οποίες είναι τα καινούργια µηχανήµατα/ εξοπλισµός και η αγορά τεχνογνωσίας.  Στην περίπτωση 
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των επιχειρήσεων των ∆ικαιούχων Β και Γ που αναφέρονται πιο κάτω ως επιλέξιµη δαπάνη θα είναι 
και οι επενδύσεις σε κτίρια και υποστατικά.  
 
Οι επιλέξιµοι κλάδοι και δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μέτρο είναι αυτοί που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
 
Α/Α Επιλέξιµος Κλάδος ∆ραστηριότητα  
1. ΓΑΛΑ (Αγελαδινό ή & 

Αιγοπρόβειο) 
1.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 

µονάδων παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
Περιλαµβάνεται και ο εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων παστερίωσης του γάλακτος. 

  1.2 ∆ηµιουργία κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης 
γάλακτος  

2. ΜΕΛΙ 2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – 
µεταποίησης µελιού και λοιπών µελισσοκοµικών 
προϊόντων.  

3. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3.1 Εκσυγχρονισµός ή / και συγχώνευση  ελαιοτριβείων  

  3.2 Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός ελαιοτριβείων για 
παραγωγή ελαιολάδου βιολογικής παραγωγής 

  3.3 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιολάδου  

  3.4 Ίδρυση νέων, ή εκσυγχρονισµός µονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων 

  3.5 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων αποπυρήνωσης, τυποποίησης και 
συσκευασίας νωπού ελαιοκάρπου (π.χ. παραγωγή 
παραγεµιστών ελιών). 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΜΠΕΛΙΟΥ 

4.1 

   

   

Ϊδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός µονάδων 
παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων αµπελιού 
όπως σουτζούκος, ππαλουζές,κκιοφτερια, έψηµα και 
πορτός 
 
 

5. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 5.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, 
συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, µπανανών, 
οπωροκηπευτικών περιλαµβανοµένης της πατάτας 
και προϊόντων βιολογικής παραγωγής 

  5.2 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαµάσκηνα, 
χρυσόµηλα, σύκα κλπ) 
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Α/Α Επιλέξιµος Κλάδος ∆ραστηριότητα  
  5.3 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφισταµένων 

µονάδων µεταποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων 
προϊόντων (όπως εσπεριδοειδή, χαρούπια, ελιές, 
τριαντάφυλλο, ανθόνερο, κτλ) περιλαµβανοµένης και 
της πατάτας 

6. ΑΝΘΗ 
 
 

6.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων εµπορίας ανθέων (ανθαγορές και 
κέντρα συσκευασίας και διανοµής)  

7. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

7.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και 
παραγωγής αιθέριων ελαίων και αποσταγµάτων 

8. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.1 Εκσυγχρονισµός ή συγχώνευση υφιστάµενων 
µονάδων παραγωγής ζωοτροφών 

9. ΑΥΓΑ  - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  
 
Αυγά 

9.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων τυποποίησης, συσκευασίας και 
επεξεργασίας αυγών 

 Πουλερικά 9.2 Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων σφαγείων 
εξαιρουµένων των επενδύσεων που αφορούν 
βιολογικούς σταθµούς. 

  9.2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος 
πουλερικών και παραγωγής 
κρεατοπαρασκευασµάτων. 

10. ΚΡΕΑΣ 10.1 
 

Ίδρυση νέων σφαγείων για βοοειδή ή/ και 
εκσυγχρονισµός/ επέκταση υφιστάµενων σύγχρονων 
περιφερειακών σφαγείων που πληρούν τις 
προδιαγραφές του Κοινοτικού Κεκτηµένου, 
συµπεριλαµβανοµένων και των σταθµών 
επεξεργασίας λυµάτων (βιολογικών σταθµών). 

  10.2 Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός σφαγείων κουνελιών  

  10.3 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων τεµαχισµού  – τυποποίησης κρέατος και 
παραγωγής κρεατοπαρασκευασµάτων 

11. ΣΙΤΗΡΑ  11.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
αλευρόµυλων στις αγροτικές περιοχές 

12. ΦΙΣΤΙΚΙΑ  ΚΑΙ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ 

12.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 
µονάδων µεταποίησης φιστικιών και αµυγδάλων 

13. ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

13. 1 Επενδύσεις για τη βελτίωση της συγκοµιδής και 
µεταποίησης του ξύλου πριν από τη βιοµηχανική 
µεταποίηση του  

 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται µέσω του Μέτρου είναι φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα  – επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι Προαναγνωρισµένες Οµάδες Παραγωγών και οι 
αναγνωρισµένες Οργανώσεις Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών) που περιλαµβάνονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες:  
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∆ικαιούχοι Α: µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία 06/05/2003 και 
αριθµό 2003/ 361/ Ε, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιµους 
Κλάδους και ∆ραστηριότητες που καλύπτει το Μέτρο, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της 
δασοκοµίας και ευρίσκονται εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν στις περιοχές που ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος και 
 
∆ικαιούχοι Β: πολύ µικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία 06/05/2003 και αριθµό 2003/ 
361/ Ε, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιµους Κλάδους και 
∆ραστηριότητες που καλύπτει το Μέτρο, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της δασοκοµίας και 
ευρίσκονται εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν στις περιοχές που ασκείται αποτελεσµατικός 
έλεγχος από το Κράτος.  
 
Σηµειώνεται ότι προτεραιότητα θα έχουν επιχειρήσεις που ανήκουν ή θα δηµιουργηθούν από µέλη 
αγροτικών οικογενειών.  
 
∆ικαιούχοι Γ: πολύ µικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία 06/05/2003 και αριθµό 2003/ 
361/ Ε, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τα δασοκοµικά προϊόντα.  
 
Το µέτρο 1.6 εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader δηλαδή 
µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης (για τις κατηγορίες ∆ικαιούχων Β, Γ), για συγκεκριµένους 
επιλέξιµους κλάδους που θα καθορίζονται µε σαφήνεια στην προσεχή προκήρυξη του Leader. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν αυτοί που ορίζονται ως ∆ικαιούχοι του παρόντος 
και προτίθενται να επενδύσουν σε καινούρια µηχανήµατα/ εξοπλισµό, τεχνογνωσία και όπου 
αυτό εφαρµόζεται σε κτίρια και υποστατικά.  

• Το ελάχιστο ύψος της προτεινόµενης επένδυσης (επιλέξιµες δαπάνες) ανά κύκλο εφαρµογής 
του Προγράµµατος ορίζεται στις 20 000 Ευρώ για τους ∆ικαιούχους Α και στις 10 000 Ευρώ για 
τους ∆ικαιούχους Β και Γ. 

• Για την λειτουργία τους στο συγκεκριµένο χώρο έχουν εξασφαλίσει ή δύνανται να εξασφαλίσουν 
τις απαιτούµενες άδειες (π.χ. άδεια λειτουργίας από Κτηνιατρείο, άδεια από το Τµήµα 
Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ).  

• Θα πρέπει να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής στη χρηµατοδότηση 
της επένδυσης. 

• Προτάσεις που θα υποβάλλονται από υφιστάµενες επιχειρήσεις των οποίων η επένδυση 
(επιλέξιµες δαπάνες) θα είναι υψηλότερη από 100.000 ευρώ και προτάσεις από νέες 
επιχειρήσεις µε προτεινόµενη επένδυση υψηλότερη των 50.000 ευρώ θα πρέπει να 
συνοδεύονται µε πλήρη τεχνοοικονοµική µελέτη. 

• Για τους ∆ικαιούχους Γ σηµειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε 
προβληµατικές επιχειρήσεις. 

 
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στα πλαίσια του Μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής θα αξιολογούνται και βαθµολογούνται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που θα 
περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που θα ετοιµασθεί για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
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Βασικό κριτήριο επιλογής των επενδυτικών έργων που θα ενταχθούν για χρηµατοδότηση θα είναι η 
βιωσιµότητα τους και θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες της αγοράς και η δυναµικότητα 
τους σε σχέση µε την υφιστάµενη δυναµικότητα του υποτοµέα στον οποίο προτίθενται να 
δραστηριοποιηθούν. 
 
Η βελτίωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση εκτιµάται µε διάφορους 
τρόπους (πχ αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας, καλύτερη οργάνωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και γενικά της επιχείρησης, µείωση κόστους παραγωγής, αύξηση 
πωλήσεων και κέρδους κ.α) .  
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 
Η δηµιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 
αποτελεί τη βασική αναγκαιότητα για τη βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων. Το µέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση και αύξηση της γεωργικής παραγωγής µέσω 
αυξηµένης ζήτησης για την παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων.  
Πρόσθετα, το µέτρο θα συµβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας/ απόδοσης των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και την ενίσχυση του εισοδήµατος των γεωργών.  
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
Το προτεινόµενο µέτρο καλύπτει τη µεταποίηση και εµπορία των βασικών γεωργικών προϊόντων 
που παράγονται στην Κύπρο και τα οποία συγκεντρώνουν ουσιαστικά και συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα για διάθεσή τους στην ντόπια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.  Η µεταποίηση και 
εµπορία των προϊόντων αυτών δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και αυξηµένη ζήτηση και το µέτρο 
θα συµβάλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα.  Η παραγωγή των βασικών γεωργικών 
προϊόντων της Κύπρου όπως είναι το γάλα, το ελαιόλαδο, το κρέας, τα αµπελοοινικά, τα 
οπωροκηπευτικά, τα αρωµατικά φυτά κ.ά., µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. γίνεται πάνω σε 
µια πιο οργανωµένη βάση, ακολουθώντας τις ανάλογες προδιαγραφές για την υγιεινή παραγωγή 
τους και την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Οι νέες σύγχρονοι µέθοδοι παραγωγής των γεωργικών προϊόντων συνέβαλαν στην αύξηση της 
παραγωγής για τη διάθεση της οποίας απαιτείται η δηµιουργία σύγχρονων µονάδων µεταποίησης 
και ιδιαίτερα νέων µονάδων για την παραγωγή νέων προϊόντων.  
 
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
Οι επιλέξιµες επενδύσεις/ δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της δηµόσιας 
ενίσχυσης είναι:  
 
(α) Καινούργια µηχανήµατα και εξοπλισµός 
Για τους σκοπούς του Προγράµµατος ο πιο πάνω ορισµός σηµαίνει τα µηχανήµατα και τον 
εξοπλισµό (περιλαµβανοµένων εργαλείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού) που 
χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες µεταφοράς/ διανοµής, αποθήκευσης πρώτων υλών και 
τελικών προϊόντων, στο σχεδιασµό, παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο ποιότητας των προϊόντων 
ως επίσης και στο σύστηµα διοίκησης, οργάνωσης και ελέγχου της επιχείρησης.  Περιλαµβάνονται 
επίσης ψυγεία και ψυκτικοί θάλαµοι για την αποθήκευση πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων 
τους.  Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς χορηγίας µόνο το 
πραγµατικό κόστος των υλικών κατασκευής.  
 
Ο ορισµός «καινούρια µηχανήµατα και εξοπλισµός» δεν περιλαµβάνει: 
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• Μεταχειρισµένα ή επισκευασµένα µηχανήµατα και εξοπλισµό ή/ και ανταλλακτικά για 
επιδιόρθωση υφιστάµενων µηχανηµάτων. 

• Έπιπλα και εξοπλισµό γραφείου εξαιρουµένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισµικού. 

• Ψυγεία, βιτρίνες και άλλα που αφορούν τη λιανική πώληση. 

• Αναλώσιµα εργαλεία και εξαρτήµατα. 

• Αυτοτελές µηχάνηµα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισµό του οποίου η αξία είναι χαµηλότερη των 
300 ευρώ.  

 
 (β) Μεταφορά Τεχνογνωσίας 
Σηµαίνει κάθε επένδυση για µεταφορά τεχνολογίας µέσω της απόκτησης δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, άδειας εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν είναι 
κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  
 
(γ) Κτίρια και Υποστατικά 
Η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων και υποστατικών ή η αγορά τους από τρίτους µε τους όρους που 
ισχύουν στην αγορά, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα έργα διαµόρφωσης χώρων και οι ειδικές 
εγκαταστάσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Πρόσθετες ερµηνείες και περιορισµοί για τις 
επιλέξιµες αυτές δαπάνες θα αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 
 
∆εν περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες: 
  
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών. Επενδύσεις στο επίπεδο 
λιανικού εµπορίου. 
Επενδύσεις που αφορούν την µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αποµίµησης (γενετικά 
τροποποιηµένα ή µεταλλαγµένα).   
∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης  (αίτησης). 
∆εν περιλαµβάνονται επίσης διοικητικά, νοµικά η λογιστικά έξοδα συµπεριλαµβανοµένης της 
δράσης της συγχώνευσης των ελαιοτριβείων ή λοιπών επιχειρήσεων. 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
 
Επενδύσεις σε µηχανήµατα/ εξοπλισµό ή / και αγορά τεχνογνωσίας που γίνονται από πολύ µικρές 
επιχειρήσεις µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε νέα κοινοτικά πρότυπα, θα καλύπτονται για σκοπούς 
χορηγίας.  
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ανώτατο ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% (για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων) πάνω στις 
επιλέξιµες δαπάνες της επένδυσης µε ανώτατο ποσό χορηγίας τις 400.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις 
που αναφέρονται ως «∆ικαιούχοι Α» και τις 170.000 Ευρώ για τις «∆ικαιούχες Β και Γ», καθ’ όλη τη 
περίοδο εφαρµογής του Μέτρου (2007 – 2013). Σηµειώνεται ότι για τους ∆ικαιούχους Γ η ενίσχυση 
θεωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis). Για τους νέους γεωργούς, κάτω των 40 
ετών το ανώτατο ύψος χορηγίας ανέρχεται στις 250.000 Ευρώ. Αυτό ισχύει µόνο για τους 
«∆ικαιούχους Β». 
 
Η συνεισφορά των δικαιούχων του Μέτρου στο κόστος της επιλέξιµης επένδυσης θα πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστο στο 25% και ως εκ τούτου η χορηγία που θα εξασφαλίσουν από το Μέτρο 
αυτό, περιλαµβανοµένης και οποιασδήποτε άλλης κρατικής ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο 
Μέτρο δεν πρέπει να ξεπερνά το 75% του κόστους της επιλέξιµης επένδυσης. 
 
Στις περιπτώσεις οµίλων εταιρειών (επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Σύστασης της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία 06/05/2003 και αριθµό 2003/ 361/ ΕΚ) η 
χορηγία θα συµψηφίζεται έτσι ώστε η χορηγία που θα δικαιούνται όλες οι εταιρείες του οµίλου να 
µην ξεπερνά τα πιο πάνω ανώτατα ποσά. 
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Η ενίσχυση θα χορηγείται στον αιτητή σε 1 - 2 δόσεις.  Στη περίπτωση ενίσχυσης σε δύο δόσεις, η 
πρώτη δόση θα καλύπτει το 50% της χορηγίας όταν υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% της αξίας της 
επιλέξιµης επένδυσης.  Η δεύτερη δόση θα χορηγείται όταν υλοποιηθεί το υπόλοιπο 50% της 
επένδυσης.  
 
Όσον αφορά τους ∆ικαιούχους Γ σηµειώνεται ότι πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος 
σηµασίας η Αρµόδια Αρχή θα πρέπει να κοινοποιεί στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων τα 
σχετικά στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό της προτεινόµενης ενίσχυσης ώστε να γίνει ο 
κατάλληλος έλεγχος στο Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Το Μέτρο θα συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους σύµφωνα µε τον πιο κάτω 
πίνακα: 
 

Μέτρο 1.6 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 12.000.000 12.000.000 24.000.000 36.000.000 60.000.000 
% 20 20 40 60 100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν προβλέπεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προγραµµατικής περιόδου 2004 – 
2006 στην προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013.  Αναµένεται δηλαδή όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις 
της περιόδου 2004 – 2006 να καλυφθούν µέσα από τις πιστώσεις του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης µέχρι και το τέλος του 2008 (κανόνας ν+2). 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ 
 
Θα λαµβάνονται πρόνοιες ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τον 1ο πυλώνα της ΚΑΠ, η 
τήρηση των ποσοστώσεων και οι δυναµικότητες του κάθε τοµέα τόσο του φυτικού όσο και του 
ζωικού κεφαλαιο. Σε ότι αφορά την δυναµικότητα της κάθε επιχείρησης αυτή λαµβάνεται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της αίτησης, ιδιαίτερα σε σχέση µε την βιωσιµότητα των προτεινόµενων 
επενδύσεων και πάντα σε σχέση µε την υφιστάµενη δυναµικότητα του τοµέα, τη δυνατότητα για 
εξαγωγές, την παραγωγή νέων προϊόντων κ.α. 
 
Για την Ίδρυση νέων µονάδων θα λαµβάνονται υπόψη ο χωροταξικός σχεδιασµός, η µορφολογία 
του εδάφους και οι ανάγκες σε αποµακρυσµένες περιοχές. Σηµειώνεται ότι για εκ των προτέρων 
διασφάλιση της τήρησης των πιο πάνω, στο µέτρο δεν καλύπτεται η ίδρυση νέων µονάδων για µια 
σειρά από επιλέξιµους κλάδους όπως ελαιοτριβεία, µονάδες ζωοτροφών, σφαγεία για πουλερικά, 
χοίρους και αµνοερίφια.     
 
Λόγω του ότι η Κύπρος είναι νέο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου οι  
Οµάδες Παραγωγών βρίσκονται στο ξεκίνηµα τους, λόγω λοιπόν πολιτισµικών και κοινωνικών 
ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής κοινωνίας (βλέπε µεµονωµένοι επιχειρηµατίες και όχι οργανωµένα 
σύνολα) αλλά και λόγω ανάγκης απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και συρρίκνωσης του 
φόρτου εργασίας τόσο για την δηµόσια διοίκηση όσο και για τους µεµονοµένους παραγωγούς 
καθώς και µείωσης του διοικητικού κόστους για τους δυνητικούς επενδυτές, κρίνεται ενδεδειγµένο 
ορισµένες από τις δράσεις του πρώτου πυλώνα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράµµατος. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλουν ένα επενδυτικό σχέδιο 
διευρυµένων επιλεξιµοτήτων σε αυτή τη χρονική περίοδο. 
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Υπό τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Φρούτα 
και Λαχανικά) και προς αποφυγή του κινδύνου επικάλυψης καθορίστηκε το πιο κάτω κριτήριο 
διαχωρισµού: Από το µέτρο 1.6 αποκλείονται οι Προαναγνωρισµένες Οµάδες Παραγωγών και οι 
αναγνωρισµένες Οργανώσεις Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ΚΟΑ Οίνου και την δηµοσίευση του Κανονισµού 
479/2008 το µέτρο τροποποιείται µε τρόπο ώστε τα αµπελοοινικά προϊόντα να µην θεωρούνται 
επιλέξιµα µέσα στα πλαίσια του παρόντος µέτρου αφού έχει ετοιµαστεί αντίστοιχο µέτρο µέσα στα 
πλαίσια της αναθεωρηµένης ΚΟΑ Οίνου. Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα αµπελιού που καλύπτονται 
από το µέτρο 1.6 δεν περιλαµβάνονται στις κατηγορίες αµπελοινικών προϊόντων και δεν λαµβάνουν 
στήριξη στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης του Αµπελοοινικού Τοµέα.  
Ως παραδοσιακά προϊόντα αµπελιού εννοούµε κυρίως τον Σουτζιούκκο, τον  Ππαλουζέ, τα 
Κκιοφτέρια, το Έψηµα και τον Πορτό. Τα πέντε αυτά παραδοσιακά γλυκά παρασκευάζονται από το 
χυµό των σταφυλιών κυρίως στα χωριά του Τροόδους. 
Μέθοδος παραγωγής: Χυµός σταφυλιών (µούστος) εξάγεται από τη σύνθλιψή τους, φιλτράρεται και 
κοχλάζεται. Στο µούστο προστίθεται ειδικό ασπρόχωµα που βοηθά στον καθαρισµό του. Αφού 
κρυώσει, ο µούστος µεταφέρεται σε καθαρό δοχείο, ξαναβράζεται και προστίθεται σταδιακά αλεύρι. 
Η µουσταλευριά ανακατεύεται µέχρι να καταστηθεί. Προστίθεται ροδόσταγµα ή κιούλι. Αναλόγως 
του περαιτέρω χειρισµού της µουσταλευριάς, παράγονται τα πιο κάτω:  
Σουτζιούκκος: Στην καταστηµένη µουσταλευριά εµβαπτίζονται κλωστές, περασµένες µε αµύγδαλα 
ή καρύδια στερεωµένες σε διχάλες από κλαδιά δένδρων. Μετά την κάθε εµβάπτιση, οι κλωστές 
κρεµάζονται µέχρις ότου στεγνώσουν. Η διαδικασία εµβάπτισης / κρεµάσµατος των κλωστών 
επαναλαµβάνεται 4 - 5 φορές µέχρι να πιαστεί αρκετή µουσταλευριά γύρω από τους ξηρούς 
καρπούς. Ππαλουζές: Η µουσταλευριά τοποθετείται σε ταψιά για να στεγνώσει. Στην επιφάνεια 
προστίθενται αλεσµένα αµύγδαλα ή καρύδια. Κκοφτέρια: Είναι µικρά τετράγωνα ή ορθογώνια 
κοµµάτια Ππαλουζέ που αποξηραίνονται στον ήλιο. Έψηµα: Παχύρευστο µέλι που δηµιουργείται 
όταν ο µούστος καταστηθεί καλά χωρίς να ανακατεύεται. Πορτός: Στο ζεστό µούστο προστίθεται 
χονδροκοµµένο σιτάρι. Με συνεχές ανακάτεµα / ζέσταµα δηµιουργείται ο Πορτός. Μπορεί να 
προστεθεί καβουρδισµένο σησάµι. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Τύπος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός επιχειρήσεων λαµβάνουν ενίσχυση 350 - 400 Απόδοση  
Συνολικός όγκος επενδύσεων 60.000.000 € 
Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας στις εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται  

3.000.000 € Αποτέλεσµα  

Αριθµός επιχειρήσεων που θα εισαγάγουν 
νέα προϊόντα ή τεχνικές  

40 - 50 
 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  Επίδραση  

(3). Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.7 
  
 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20(b), (v) και 30του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
Κανονισµός 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.5 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
125 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
Ως αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής µεγάλος αριθµός κτηνοτρόφων µετακινήθηκε και βρήκε 
προσωρινή εγκατάσταση στις ελεγχόµενες από το κράτος περιοχές κυρίως δίπλα από κοινότητες 
που γειτνιάζουν µε τις µεγάλες πόλεις.  Ως λύση ανάγκης για µονιµότερη επαγγελµατική στέγαση 
αυτών των κτηνοτρόφων, κυρίως αιγοπροβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων αλλά και µερικών άλλων 
των οποίων τα υποστατικά βρίσκονταν µέσα σε κατοικηµένες περιοχές προκαλώντας οχληρία 
δηµιουργήθηκαν συνολικά 60 κτηνοτροφικές περιοχές.  Από αυτές 20 περιοχές δηµιουργήθηκαν 
από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τ/ Κ περιουσιών (κυρίως σε Τ/ Κ περιουσίες) για άµεση στέγαση 
προσφύγων κτηνοτρόφων ενώ άλλες 40 περιοχές κατασκευάστηκαν από το Τµήµα Γεωργίας για 
στέγαση άλλων κτηνοτρόφων που λόγω οχληρίας εκδιώκονταν από τις κοινότητες τους. 
 
Η δηµιουργία κτηνοτροφικών περιοχών ως λύση άµεσης ανάγκης δηµιούργησε παράλληλα 
προβλήµατα αφού µε τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ζώων σε µια περιοχή, µε την εν τω µεταξύ 
έντονη οικιστική ανάπτυξη, ανεπτύχθησαν σοβαρές δυσκολίες και προβλήµατα όπως στενότητα 
χώρου βόσκησης, µετάδοσης ασθενειών, διαχείριση και καθαριότητα των κτηνοτροφικών 
οικοπέδων, εγκατάλειψη κλπ. 
 
Με το µέτρο καθιερώνεται η παραχώρηση ενισχύσεων για κάλυψη δαπανών για τη δηµιουργία 
έργων υποδοµής που αποσκοπούν στη χωροταξική και περιβαλλοντική αναβάθµιση των 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και τη µείωση της οχληρίας που προκαλείται από τον ειδικό 
χαρακτήρα αυτών των δραστηριοτήτων.  Επίσης, επιδοτούνται δραστηριότητες εξωραϊσµού του 
τοπίου στις κτηνοτροφικές περιοχές. 
  
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Στόχοι του µέτρου είναι η προώθηση της ορθολογικής χωροταξικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και 
η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές και οχληρές επιδράσεις των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων και η κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στα 
πλαίσια των πιο πάνω στόχων. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Μοναδικός δικαιούχος του µέτρου αυτού είναι το Τµήµα Γεωργίας του ΥΓΦΠΠ υπό την έννοια ότι θα 
διαχειρίζεται το µέτρο και θα υποβάλλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για κάλυψη όλων των 
επιλέξιµων δράσεων.  Εν τούτοις προγραµµατισµένα/ εγκριθέντα έργα υποδοµής σε κτηνοτροφικές 
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περιοχές και ζώνες και έργα εξωραϊσµού θα µπορούσαν να εκτελούνται και από Τοπικές Αρχές, 
Συνδέσµους Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών ή άλλες οργανωµένες Οµάδες εκ µέρους και 
κατόπιν ανάθεσης του Τµήµατος Γεωργίας και θα θεωρούνται ότι έχουν εκτελεστεί από το ίδιο το 
Τµήµα Γεωργίας το οποίο θα υπόκειται στο σχετικό έλεγχο. 
 
Οργανωµένες µονάδες είναι οµάδες που έχουν συσταθεί µε βάση τις πρόνοιες της σχετικής 
νοµοθεσίας (δηλαδή έχουν όνοµα, καταστατικό, διατηρούν οικονοµικές καταστάσεις κλπ). Οι 
Συνδέσµοι Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών προνοούνται µε βάση τον περί της Ίδρυσης 
Κτηνοτροφικών Συνδέσµων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόµο 57 (Ι) του 1994. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Το µέτρο θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το κράτος και συγκεκριµένα τις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. 
 
Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν έργα και βελτιώσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες που κατά 
κανόνα θα εξυπηρετούν/ αξιοποιούνται από τρεις ή περισσότερους χρήστες.  Τα κτηνοτροφικά 
οικόπεδα που διαχωρίζονται σε κτηνοτροφικές περιοχές θα ενοικιάζονται µακροχρόνια σε 
ενδιαφερόµενους κτηνοτρόφους για ανέγερση σύγχρονων υποστατικών στέγασης των ζώων τους, 
έναντι ενοικίου που θα καθορίζεται µε βάση τη σχετική Εθνική νοµοθεσία που λαµβάνει υπ’ όψη τις 
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
Οι βελτιώσεις που µπορεί να αναληφθούν αφορούν: 
α) έργα υποδοµής για τη δηµιουργία νέων κτηνοτροφικών περιοχών όπως: 
 - µελέτες διαχωρισµού κτηνοτροφικών οικοπέδων  
 - ετοιµασία περιβαλλοντικής µελέτης 
 - κατασκευή δρόµων  
 - µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού 
 - κοινές αποχετεύσεις  
 - δεξαµενές λουσίµατος ζώων  
 - κατασκευή αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων  
 - κατασκευή/ συντήρηση υδατοδεξαµενών  
 
β) έργα υποδοµής στις κτηνοτροφικές ζώνες που αφορούν: 
 - µεταφορά ρεύµατος και νερού σε κεντρικό σηµείο ή σηµεία 
 - κατασκευή δρόµων προσπέλασης σε κεντρικό σηµείο ή σηµεία κ.α. 
 
γ) έργα βελτίωσης της υποδοµής σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές περιοχές 
 
δ) δαπάνες καθαρισµού, εξωραϊσµού, δεντροφύτευσης, προσαρµογής των κατασκευών γης 

που συνάδουν µε το περιβάλλον, το τοπίο, τις υγιεινές συνθήκες και την ευηµερία των ζώων. 
 
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για τις µελέτες που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα ξεπερνούν το 10% 
της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου. Νοείται ότι οι µελέτες αυτές θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε 
τις επιλέξιµες δράσεις και τα έργα. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Για τα έργα υποδοµής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες (συµπεριλαµβανοµένων και των 
δρόµων πρόσβασης σ’ αυτές καθώς και τις εγκαταστάσεις υδροδότησης και ηλεκτροδότησης τους) 
θα καθορίζεται η πραγµατική δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια κυβερνητική 
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Υπηρεσία, Τοπική Αρχή κλπ µέσω εγκεκριµένης στον προϋπολογισµό πρόνοιας και θα διεκδικείται 
κατά 100% από το ΠΑΑ. 
 
Για τις δράσεις εξωραϊσµού, περιβαλλοντικής αναβάθµισης του τοπίου θα παρέχεται από το ΠΑΑ 
ενίσχυση µέχρι 70% της δαπάνης.  Νοείται ότι στις περιπτώσεις που οι δράσεις αυτές 
αναλαµβάνονται κατόπιν αιτήµατος των τοπικών Αρχών ή οργανωµένων οµάδων και εγκρίνονται 
από το Τµήµα Γεωργίας µε ανάθεση της εκτέλεσης τους στις Τοπικές Αρχές ή Οργανωµένες 
Οµάδες το 70% του κόστους κατασκευής θα καλύπτεται από κρατικά κονδύλια του 
Προϋπολογισµού του Τµήµατος Γεωργίας (για να ανακτηθούν µετά από υποβολή σχετικής αίτησης 
από το ΠΑΑ) και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από τις ενδιαφερόµενες Τοπικές Αρχές/ 
Οργανωµένες Οµάδες και αποτελεί τη συνεισφορά των επηρεαζόµενων/ ευεργετούµενων από την 
ανάπτυξη. 
 
Για την κατεδάφιση/ µετεγκατάσταση περιβαλλοντικά προβληµατικών υποστατικών θα µπορεί να 
παρέχεται ανεξάρτητα από το παρόν µέτρο Κρατική Ενίσχυση µέσω άλλου Κρατικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης που ήθελε εγκριθεί/ ισχύει εκάστοτε.  Το ύψος της ενίσχυσης καθώς και οι διαδικασίες 
εφαρµογής θα είναι αυτές που θα προνοούνται στο υπό αναφορά κρατικό σχέδιο.  ∆ιευκρινίζεται ότι 
η κατεδάφιση δεν είναι επιλέξιµη ως µεµονωµένη δράση (χωρίς µετεγκατάσταση). 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Μέτρο 1.7 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 525.000 525.000 1.050.000 116.667 1.166.667 
% 45 45 90 10 100 

 
Σύµφωνα µε τις υπολογιζόµενες ανάγκες για κατασκευή, βελτίωση/ συντήρηση/ επιδιόρθωση έργων 
υποδοµής στις διάφορες κτηνοτροφικές περιοχές/ ζώνες ως και για την εφαρµογή δράσεων για 
εξωραϊσµό του τοπίου στις περιοχές αυτές το κόστος για κάθε έτος ανέρχεται περίπου στις 150.000 
Ευρώ.  Για την περίοδο από το 2007 µέχρι το 2013 ο αναµενόµενος προϋπολογισµός θα είναι της 
τάξης των 1.050.000 Ευρώ. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν προβλέπεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προγραµµατικής περιόδου 2004 – 
2006 στην προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013.  Αναµένεται δηλαδή όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις 
της περιόδου 2004 – 2006 να καλυφθούν µέσα από τις πιστώσεις του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης µέχρι και το τέλος του 2008 (κανόνας ν+2). 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Είδος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυόµενων έργων  30 Απόδοση  
Συνολικός όγκος επενδύσεων 1.166.667 €  

Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις 
εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται  

Αποτέλεσµα 
Αριθµός µονάδων που εισάγουν νέα προϊόντα ή/ και 
τεχνικές 

∆εν ενισχύονται 
µεµονωµένες 

εκµεταλλεύσεις, 
αλλά κτηνοτροφικά 
πάρκα και ζώνες 

Επίδραση 
(3). Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.8 
 
«Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων και δραστηριότητες 
ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα 
των τροφίµων» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Για το Καθεστώς 1.8.1 
Άρθρα 20 (γ) (ιι) και 32 του Κανονισµού (ΕΕ)1698/2005, 
Άρθρο 22 και υποκεφάλαιο 5.3.1.3.2. Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/2006 
Για το Καθεστώς 1.8.2 
Άρθρα 20 (γ) (ιιι) και 33 του Κανονισµού (ΕΕ)1698/2005, 
Άρθρο 22 και υποκεφάλαιο 5.3.1.3.3 Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/2006 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
 
132 και 133 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Σκοπός του Μέτρου είναι η ενθάρρυνση της συµµετοχής των γεωργών σε κοινοτικά συστήµατα 
ποιότητας τροφίµων, µε απώτερο στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών για την ποιότητα του 
προϊόντος ή την χρησιµοποιούµενη µέθοδο παραγωγής λόγω της συµµετοχής τους στα εν λόγω 
συστήµατα ποιότητας, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα 
και τη διεύρυνση ευκαιριών για την εξεύρεση αγορών.  Επειδή η συµµετοχή των γεωργών στα εν 
λόγω συστήµατα µπορεί να επιφέρει επιπρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις οι οποίες δεν 
ανταµείβονται πλήρως από την αγορά, αυτοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν στα 
συστήµατα αυτά, καταβάλλοντάς τους µέρος των εξόδων για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα έτσι 
ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις. 
 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν οι γνώσεις των καταναλωτών σχετικά µε την ύπαρξη και τις 
προδιαγραφές των προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων συστηµάτων 
για την ποιότητα.  Για το λόγο αυτό, παρέχεται στήριξη στις οµάδες παραγωγών για να 
ενηµερώσουν τους καταναλωτές και να προωθούν τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο αυτών 
των συστηµάτων ποιότητας.  
 
Με βάση τα πιο πάνω, µε το Μέτρο αυτό καθιερώνονται τα δύο ακόλουθα καθεστώτα ενίσχυσης: 
 
1.8.1: Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων 
1.8.2: ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για 

την ποιότητα των τροφίµων 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Η στήριξη καλύπτει προϊόντα τα οποία προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση.  Επίσης, 
προορίζεται για τα κοινοτικά συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων που έχουν καθοριστεί µε 
βάση τους πιο κάτω Κανονισµούς:   
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Α) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/ 2006 του Συµβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων 
Β) Κανονισµός (ΕΚ) 2092/ 1991 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 
διατροφής 
Γ) Τίτλος VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/ 1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή 
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 1.8 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 3.500.000 3.500.000 7.000.000 1.285.714 8.285.714 
%     100 

 
Καθεστώς 1.8.1 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 2.000.000 2.000.000 4.000.000  4.000.000 
% 50 50 100  100 

 
Καθεστώς 1.8.2 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 1.500.000 1.500.000 3.000.000 1.285.714 4.285.714 
% 35 35 70 30 100 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 709.650 σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 2.7 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.8.1 
 
«Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
132 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Στόχος του καθεστώτος είναι να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τους γεωργούς να συµµετάσχουν 
σε κοινοτικά συστήµατα ποιότητας µε απώτερο στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών για την 
ποιότητα του προϊόντος ή την χρησιµοποιούµενη µέθοδο παραγωγής λόγω της συµµετοχής τους 
στα εν λόγω συστήµατα ποιότητας, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα και τη διεύρυνση ευκαιριών για την εξεύρεση αγορών. 
 
Η στήριξη θα δίνεται στους γεωργούς που συµµετέχουν στο σύστηµα ποιότητας των τροφίµων µόνο 
στην περίπτωση που το γεωργικό προϊόν ή τρόφιµο έχει αναγνωριστεί επίσηµα µε βάση τους 
προαναφερθέντες Κανονισµούς. Επισηµαίνεται ότι η ενίσχυση κάτω από το Καθεστώς 1.8.1. δεν 
αφορά µεταποιητές αλλά µόνο γεωργούς. 
 
∆εν είναι επιλέξιµα για στήριξη συστήµατα ή επιµέρους δράσεις οι οποίες έχουν ως µοναδικό σκοπό 
να αυξήσουν το επίπεδο ελέγχου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων µε βάση την κοινοτική ή 
εθνική νοµοθεσία. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Η στήριξη προορίζεται για γεωργούς που συµµετέχουν στα κοινοτικά συστήµατα ποιότητας που 
αναφέρονται στο Πεδίο Εφαρµογής του Μέτρου. 
 
Με το καθεστώς αυτό καλύπτονται πιο συγκεκριµένα οι ακόλουθες δράσεις: 
 
Κάλυψη των εξόδων ελέγχου / πιστοποίησης του γεωργού που υπόκειται από την Αρµόδια Αρχή ή 
από αναγνωρισµένο ιδιωτικό οργανισµό ελέγχου και πιστοποίησης για να επιβεβαιώνεται η 
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος ή/ και τη νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή του 
συγκεκριµένου προϊόντος   
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι οι γεωργοί και πιο συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στα 
προγράµµατα ποιότητας τροφίµων που καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρµογής του Μέτρου. 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ  
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/ 2006 του Συµβουλίου της 20ης 
Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των 
γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων 
 
Στο εν λόγω σύστηµα µπορούν να ενταχθούν εκµεταλλεύσεις που συµµετέχουν στην παραγωγή 
προϊόντων ΠΟΠ /ΠΓΕ τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο “Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόµενων 
Ονοµασιών Προέλευσης και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων” µε βάση τον Κανονισµό 
(ΕΚ) 510/2006.  Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν ονοµασίες προϊόντων που είναι καταχωρηµένες 
στο εν λόγω Κοινοτικό Μητρώο.   
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Σηµειώνεται ότι πριν δοθεί οποιαδήποτε ενίσχυση σε δικαιούχο για ένα συγκεκριµένο προϊόν, θα 
γίνεται τροποποίηση του Προγράµµατος και / ή σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναφορικά µε την ένταξη του συγκεκριµένου προϊόντος στο παρόν Καθεστώς του 
Μέτρου. 
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2092/ 1991 του Συµβουλίου της 24ης 
Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής 
 
Στο εν λόγω σύστηµα ποιότητας µπορούν να ενταχθούν εκµεταλλεύσεις οι οποίες πληρούν τις 
πρόνοιες που καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 2092/1991 και στις οποίες παράγονται α) φυτικά 
προϊόντα που παράγονται από καλλιέργειες εσπεριδοειδών, φυλλοβόλα, ακρόδρυα, ελιές, 
χαρουπιές, φοινικιές, µπανάνες, αβοκάτο, µεσπιλιές, αµπέλια, λαχανικά, πατάτες, όσπρια και 
αράπικα φιστίκια, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, σιτηρά και άλλες ξηρικές καλλιέργειες, 
κτηνοτροφικά φυτά, τροπικά ή υποτροπικά φυτά (π.χ. µάγκο, παπάγια κ.α.) και, β) κτηνοτροφικά 
προϊόντα από αιγοπρόβατα, όρνιθες αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής βοοειδή. 
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Τίτλο VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/ 1999 του Συµβουλίου 
της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 
 
Στο εν λόγω σύστηµα ποιότητας εντάσσονται η Κουµανδαρία, καθώς και τέσσερις Οίνοι 
Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) οι οποίοι είναι: ΟΕΟΠ Ακάµα, ΟΕΟΠ Βουνί Παναγιάς 
– Αµπελίτης, ΟΕΟΠ Πιτσιλιάς και ΟΕΟΠ Κρασοχώρια Λεµεσού. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/ 2006 του Συµβουλίου της 20ης 
Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των 
γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων 
 
- Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή των προνοιών του Κανονισµού (ΕΚ) 510/2006 είναι ο Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   
- Αρµόδιος Φορέας Ελέγχου για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ είναι το 
Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2092/ 1991 του Συµβουλίου της 24ης 
Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής 
 
Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή των προνοιών του Κανονισµού (ΕΚ) 2092/ 1992 είναι το Τµήµα 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο έχει υπό την 
αρµοδιότητά του την αναγνώριση και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας ιδιωτικών οργανισµών που 
έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιοκαλλιεργητών. 
 
Σύστηµα ποιότητας που προνοείται στον Τίτλο VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/ 1999 του Συµβουλίου 
της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 
 
Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/ 1999, καθώς και για τον έλεγχο των 
προδιαγραφών των προϊόντων που καλύπτονται από το συγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας, είναι το 
Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων. 
 
 



 115

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Η στήριξη λειτουργεί ως κίνητρο του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος του πάγιου 
κόστους ή/ και του σταθερού ετήσιου κόστους που απορρέει από τη συµµετοχή στα στηριζόµενα 
προγράµµατα για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών.   
 
Η ενίσχυση που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους είναι µέχρι τα 3.000 ευρώ ετήσια ανά 
εκµετάλλευση για περίοδο µέχρι 5 χρόνια. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
1. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από το κοινοτικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 510/2006, θα καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης όπως αυτά 
καθορίζονται στους σχετικούς εθνικούς Κανονισµούς µετά από προσκόµιση απόδειξης από το 
φορέα ελέγχου. Το ποσό θα προσδιοριστεί στο Πρόγραµµα µε την ένταξη των προϊόντων στο 
καθεστώς. 
 
2. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από το Κοινοτικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 2092 / 1991 (συµπεριλαµβανοµένης και της βιολογικής µελισσοκοµίας), θα 
καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης µε 17 ευρώ/ δεκάριο ως µέγιστο ύψος και µετά 
από προσκόµιση απόδειξης από αναγνωρισµένο οργανισµό ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής. Για σκοπούς επιδότησης της δράσης για τον έλεγχο και πιστοποίηση (µε 
εξαίρεση τη βιολογική µελισσοκοµία), η επιλέξιµη έκταση (δεκάρια) η οποία θα επιδοτείται θα είναι 
άµεσα συνδεδεµένη µε την έκταση που θα επιδοτείται από το Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της 
βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων». 
 
3. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από το κοινοτικό σύστηµα προστασίας µε βάση τον 
Τίτλο VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/ 1999, θα καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης µε 
µέγιστα ύψη ως ακολούθως: Έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης 17 ευρώ/ δεκάριο ως µέγιστο και 
µετά από προσκόµιση απόδειξης από το φορέα ελέγχου. 
 
Το πιο πάνω ποσό υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα τιµολόγηση των ετών 2004, 
2005 και 2006.  
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 1.8.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.000.000 2.000.000 4.000.000  4.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 
 
Εκµεταλλεύσεις οι οποίες επιχορηγούνται από σχέδια ενίσχυσης που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι του Κανονισµού αρ. 1974/ 2006 δεν θα λαµβάνουν επιπλέον ενίσχυση όσον αφορά 
δράσεις που καλύπτονται από το καθεστώς αυτό.  
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 
Τύπος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

 
Απόδοση  Αριθµός ενισχυµένων γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που συµµετέχουν σε συστήµατα 
ποιότητας 

3470 * 

 
Αποτέλεσµα  

Αξία της γεωργικής παραγωγής κάτω από 
αναγνωρισµένα συστήµατα ποιότητας 

10.000.000 € 
 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση   
Επίδραση  

(2) Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
* Περιλαµβάνονται περίπου 1000 εκµεταλλεύσεις βιολογικής καλλιέργειας, 570 εκµεταλλεύσεις 
παραγωγής Κουµανδαρίας, περίπου 1600 εκµεταλλεύσεις ΟΕΟΠ και 300 άλλες εκµεταλλεύσεις. 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.8.2 
 
«∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για 
την ποιότητα των τροφίµων» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
133 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης της ενηµέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά την ύπαρξη προϊόντων 
που παράγονται µε βάση κοινοτικά συστήµατα ποιότητας µε συγκεκριµένες προδιαγραφές.  Γι’ αυτό 
το λόγο µπορεί να δοθεί στήριξη σε οµάδες παραγωγών µε σκοπό να ενηµερώσουν τους 
καταναλωτές και να προωθήσουν τα προϊόντα τους τα οποία καλύπτονται από αυτά τα συστήµατα 
ποιότητας. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών παραγωγής προϊόντων ποιότητας κάτω από τα 
κοινοτικά συστήµατα ποιότητας που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Μέτρου.  Είναι 
επιλέξιµες µόνο δράσεις ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης. 
 
Οι δράσεις ενηµέρωσης και προώθησης που είναι επιλέξιµες για στήριξη είναι δράσεις που έχουν 
ως στόχο να επηρεάσουν τον καταναλωτή να αγοράσει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιµα τα οποία 
καλύπτονται από τα συστήµατα ποιότητας που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Μέτρου.  
Τέτοιες δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήµατα του 
συγκεκριµένου προϊόντος ποιότητας, όπως την ποιότητα, τον ειδικό τρόπο παραγωγής, τα ψηλά 
επίπεδα ευηµερίας των ζώων και το σεβασµό προς το περιβάλλον.  Επίσης, οι δράσεις µπορεί να 
περιλαµβάνουν τη διάδοση επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης για τα προϊόντα αυτά.  
 
Οι δράσεις για να είναι επιλέξιµες πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα: 
- Μόνο δράσεις ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης στην εσωτερική αγορά είναι δικαιούχες.  
 - Οι δράσεις δεν πρέπει να αφορούν εµπορικά σήµατα. 
- Οι δράσεις δεν πρέπει να προτρέπουν τους καταναλωτές στο να αγοράσουν ένα προϊόν µε βάση 
τη συγκεκριµένη καταγωγή του, µε εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από το σύστηµα για την 
ποιότητα το οποίο θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 510/2006 και τα προϊόντα που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999. 
- Η καταγωγή του προϊόντος µπορεί να αναφέρεται /χρησιµοποιείται, µε την προϋπόθεση ότι αυτή 
είναι δευτερεύουσα ως προς το κύριο µήνυµα. 
 
∆ράσεις ενηµέρωσης και προώθησης οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 2826/ 2000 
δεν θα δικαιούνται στήριξης.  
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι “οµάδες παραγωγών”, όρος που σηµαίνει ένα οργανισµό, ανεξαρτήτως νοµικής 
µορφής, ο οποίος ασχολείται µε την παραγωγή, την προώθηση και την εµπορία προϊόντων τα 
οποία ανήκουν σε ένα από τα κοινοτικά συστήµατα ποιότητας που καθορίζονται στο Πεδίο 
Εφαρµογής του Μέτρου.  
  
Το Καθεστώς 1.8.2 εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader 
δηλαδή µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
 
- Προϊόντα που έχουν εγγραφεί στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 510/ 
2006 του Συµβουλίου 
 
Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν ονοµασίες προϊόντων καταχωρηµένες στο Κοινοτικό Μητρώο 
ΠΟΠ /ΠΓΕ.  Αίτηση για κατοχύρωση της ονοµασίας “Λουκούµι Γεροσκήπου” ως ΠΓΕ βρίσκεται στην 
περίοδο ενστάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Υπάρχουν επίσης προϊόντα για τα οποία βρίσκεται 
αίτηση υπό εξέταση σε εθνικό επίπεδο (π.χ., Χαλλούµι, Λουκάνικο Πιτσιλιάς, Λούντζα Πιτσιλιάς, 
Χοιροµέρι Πιτσιλιάς, Ποσυρτή Πιτσιλιάς, Λουκάνικο Πάφου, Τραχανάς Κύπρου, Τυρί Πάφου, 
Φλαούνα Κύπρου, Κουφέτα Αµυγδάλου Γεροσκήπου).  
Υπό το φως των πιο πάνω, σηµειώνεται ότι πριν δοθεί οποιαδήποτε ενίσχυση σε δικαιούχο για ένα 
συγκεκριµένο προϊόν, θα γίνεται τροποποίηση του µέτρου και / ή σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε την ένταξη του συγκεκριµένου προϊόντος στο παρόν Καθεστώς 
του Μέτρου. 
 
- Βιολογικά προϊόντα µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2092/ 1991 του Συµβουλίου 
 
- Προϊόντα που κατοχυρώθηκαν µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1493/ 1999 (περιλαµβανοµένης της 
Κουµανδαρίας και των τεσσάρων ΟΕΟΠ) Ισχύει µόνο για προώθηση εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για την προώθηση σε τρίτες χώρες εφαρµόζεται σχετικό µέτρο µέσα στα πλαίσια του 
Εθνικού Πενταετούς Προγράµµατος Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ EX-ANTE (ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ) ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 
Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας, να παραδίδουν 
όλο το προκαταρκτικό υλικό στην Αρµόδια Αρχή εφαρµογής του Μέτρου για έλεγχο. Η Αρµόδια 
Αρχή εφαρµογής θα επιβεβαιώνει ότι όλο το προκαταρκτικό υλικό, ενηµέρωσης, προώθησης και 
διαφήµισης που αφορά τη στηριζόµενη δράση συµµορφώνεται µε την Κοινοτική νοµοθεσία.   
 
Στην περίπτωση που µία δράση αφορά ένα προϊόν το οποίο καλύπτεται από τα συστήµατα 
ποιότητας που προνοούνται από τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 510/ 2006 και (ΕΚ) 2092/ 1991, τότε 
ο Κοινοτικός λογότυπος που υποδεικνύει κάθε σύστηµα ποιότητας πρέπει να εµφανίζεται στο υλικό, 
ενηµέρωσης, προώθησης ή/ και διαφήµισης. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
 
Με το καθεστώς αυτό καλύπτονται οι πιο κάτω συγκεκριµένες δαπάνες: 

- Η κάλυψη των δαπανών όσον αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή για την ύπαρξη αυτών 
των προϊόντων και των προδιαγραφών τους (π.χ., σχεδιασµό /εκτύπωση/ διανοµή 
ενηµερωτικών φυλλαδίων / αφισών ανά προϊόν ή οµάδα προϊόντων) 

- Η κάλυψη δαπανών που σχετίζονται µε την οργάνωση και /ή τη συµµετοχή σε εκθέσεις, 
εµποροπανηγύρια (fairs) και άλλες εκδηλώσεις 

- Η κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε εκστρατείες προώθησης των προϊόντων αυτών 
- Η κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε την προβολή, δηµοσιότητα και διαφήµιση των 

προϊόντων αυτών (π.χ., διαφηµιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, ετοιµασία ιστοσελίδων, 
ενηµερωτικών ταινιών) 

 
Ο κάθε δικαιούχος, µαζί µε την αίτηση καταβολής της ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβάλει στην 
Αρµόδια Αρχή εφαρµογής του Μέτρου συγκεκριµένο και ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο να 
περιλαµβάνει όλες τις δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει για περίοδο 1-3 χρόνια. 
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η στήριξη περιορίζεται µέχρι το 70% του επιλέξιµου κόστους της δράσης µε µέγιστο ύψος 
επιδότησης τα 100 000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 1.8.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.500.000 1.500.000 3.000.000 1.285.714 4.285.714 
% 35 35 70 30 100 

 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

Τύπος ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Απόδοση  Αριθµός δράσεων που ενισχύονται 10 

Αποτέλεσµα  Αξία της γεωργικής παραγωγής κάτω από 
αναγνωρισµένα συστήµατα ποιότητας 

50.000.000 € 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  Επίδραση  

(2) Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
* Με βάση τα συστήµατα ποιότητας, υπάρχουν 3 στηριζόµενες δράσεις: δράσεις για τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ ΠΓΕ, δράσεις για τα βιολογικά προϊόντα και δράσεις για τους οίνους ονοµασίας προέλευσης 
(psr: produced in a specified region).  
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Αριθµός στηριζόµενων δράσεων ανά σύστηµα ποιότητας 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ 
 
Εκµεταλλεύσεις οι οποίες επιχορηγούνται από σχέδια ενίσχυσης που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι του Κανονισµού αρ. 1974 / 2006 δεν θα λαµβάνουν επιπλέον ενίσχυση όσον αφορά 
δράσεις που καλύπτονται από το καθεστώς αυτό. 
 
Υπάρχει ξεκάθαρος  διαχωρισµός των επιλέξιµων δράσεων του µέτρου µε τις επιλέξιµες δράσεις 
του Εθνικού Πενταετούς Προγράµµατος Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-2013 που έχει 
ετοιµαστεί µε βάση τον Κανονισµό 479/2008. 
Επίσης, η προώθηση δεν θεωρείται επιλέξιµη στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων 
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. 
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ΜΕΤΡΟ 1.9 
 
«Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών/ Ενώσεων Οµάδων 
Παραγωγών» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (d) (ii) και 35 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005,  
Άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.4.2 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
142 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Σκοπός του µέτρου είναι η ενθάρρυνση σύστασης Οµάδων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων 
Οµάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π) µέσω της κατ’ αποκοπή παροχής οικονοµικών ενισχύσεων µε βάση 
τον κύκλο εργασιών ή την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εµπορία κάθε έτος.  Στόχος των εν 
λόγω Οµάδων Παραγωγών θα πρέπει να είναι η προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων 
όσον αφορά τις απαιτήσεις της αγοράς, την από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, 
συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας προς πώληση, της κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων 
και της διάθεσης της παραγωγής στους διάφορους φορείς εµπορίας, και την θέσπιση κοινών 
κανόνων για τις πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στη συγκοµιδή και τη 
διάθεσή της. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Η σύσταση και διοικητική λειτουργία αναγνωρισµένων Οµάδων Παραγωγών ή Ενώσεων Οµάδων 
Παραγωγών και η κατ’ αποκοπή παροχή οικονοµικών ενισχύσεων για πέντε έτη σε αναγνωρισµένες 
Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. µε βάση την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εµπορία κάθε έτος.  Επισηµαίνεται 
ότι στην περίπτωση σύστασης και αναγνώρισης Ε.Ο.Π., δικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης είναι 
µόνο η Ε.Ο.Π. και όχι τα συστατικά µέλη της. 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Κατ’ αποκοπή οικονοµική ενίσχυση για περίοδο πέντε ετών σε αναγνωρισµένες Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. µε 
βάση την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εµπορία κάθε έτος.   
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι αναγνωρισµένες Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. για προϊόντα που διέπονται από ΚΟΑ, στις οποίες 
όµως δεν προβλέπεται παρόµοια στήριξη από την αντίστοιχη Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) 
καθώς και για προϊόντα χωρίς ΚΟΑ, όπως καθορίζεται στη σχετική Κυπριακή και Κοινοτική 
νοµοθεσία όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: 
Ι. Βόειο κρέας, αγελαδινό γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα 
ΙΙ. Αγελαδινό γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα 
ΙΙΙ. Βόειο κρέας 
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ΙV. Πρόβειο και αίγειο κρέας, πρόβειο και αίγειο γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα από πρόβειο 
και αίγειο γάλα 

V.  Πρόβειο και αίγειο γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα από πρόβειο και αίγειο γάλα 
VI. Πρόβειο και αίγειο κρέας 
VII. Κρέας πουλερικών και αυγά 
VIII. Κρέας πουλερικών 
IX. Αυγά 
X. Χοιρινό κρέας 
XI. Σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά 
XII. Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα (Κωδικός ΣΟ 0713), πρωτεϊνούχα 

φυτά τα οποία είναι τα κουκιά (Κωδικός ΣΟ0713 50 00) και τα αράπικα φιστίκια, όχι ψηµένα 
έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα (Κωδικός ΣΟ1202) 

XIII. Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας όπως: α) Βολβοί, κρόµµυα, κόνδυλοι κ.τ.λ. (ΣΟ 
0601), β) Φυτά ζωντανά (Κωδικός ΣΟ 0602), γ) Νωπά άνθη και µπουµπούκια (Κωδικός ΣΟ 
0603), δ) Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών χωρίς άνθη (Κωδικός ΣΟ 0604) 

XIV. Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην 
αρωµατοποιία, την ιατρική και για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, 
νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή σε σκόνη (Κωδικός ΣΟ1211) 

XV. Συγκεκριµένα για τις πατάτες και ειδικότερα για: α) Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες σε ψύξη 
(Κωδικός ΣΟ 0701): α1) Πατάτες κατανάλωσης πρώιµες από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 
(Κωδικός ΣΟ 0701 90 50) α2) Άλλες (Κωδικός ΣΟ 07019090) α3) Πατάτες για σπορά 
(Κωδικός ΣΟ 0701 10 00) θα ισχύει η σχετική Κυπριακή νοµοθεσία και η ίδρυση και 
αναγνώριση των Ο.Π. ή Ε.Ο.Π θα γίνεται µε βάση τη σχετική Κυπριακή και Κοινοτική 
νοµοθεσία. 

XVI. Μέλι και προϊόντα µελισσοκοµίας (Κωδικός ΣΟ 0409 00 00) 
ΧVΙΙ. Ελιές και ελαιόλαδο 
ΧVIII. Καπνός 
ΧΙΧ. Προϊόντα της αµπελοοινικής αγοράς (οινοποιήσιµα σταφύλια) 
ΧΧΙ. Μπανάνες 
ΧΧ. Άλλα γεωργικά προϊόντα. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
Η αναγνώριση των Οµάδων Παραγωγών ή Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών διενεργείται µε βάση τη 
σχετική νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Νόµος 164(Ι)/ 2002 και Νόµος 160(Ι)/ 2004) και την Κοινοτική 
Νοµοθεσία. 
 
Στην πιο πάνω νοµοθεσία ορίζονται το θεσµικό όργανο που είναι αρµόδιο (∆ιευθυντής Τµήµατος 
Γεωργίας) για την αναγνώριση των Οµάδων Παραγωγών, καθώς επίσης οι διοικητικές διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
Στους εφαρµοστικούς Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 520/ 2004) που ισχύουν µε βάση τη νοµοθεσία αυτή, 
ορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος αριθµός παραγωγών – µελών και ελάχιστος 
όγκος ή αξία παραγωγής) σε µια οικονοµική περιφέρεια των Οµάδων Παραγωγών. 
 
Το µέτρο δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις Οργανώσεων ή Οµάδων Παραγωγών, όπου η κοινή 
εµπορία των προϊόντων γίνεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2200/ 96 του Συµβουλίου. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ο.Π και Ε.Ο.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται από την Αρµόδια Εθνική 
Αρχή έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την ηµεροµηνία 
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κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οµάδα παραγωγών (περίοδος χάριτος µέχρι 2 έτη από την 
ηµεροµηνία αναγνώρισης).  
 
Οι οικονοµικές ενισχύσεις στις δικαιούχες Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. θα παρέχονται από το επόµενο ή 
µεθεπόµενο έτος της αναγνώρισης των πιο πάνω Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. και εφόσον έχουν υποβληθεί οι 
εξελεγµένοι λογαριασµοί από εγκεκριµένους λογιστές ή Ελεγκτικές Υπηρεσίες (περιπτώσεις 
Συνεργατικών Εταιρειών), όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την εµπορία των προϊόντων τους κατά 
το προηγούµενο έτος (τιµολόγια, αποδείξεις είσπραξης κλπ) και µετά που θα συµπληρώνονται 
επιτυχώς οι έλεγχοι. 
 
Η όλη πορεία κανονικής λειτουργίας των Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. πιστοποιείται από τριµερή Επιτροπή, που 
ορίζεται από το ∆ιευθυντή Τµήµατος Γεωργίας, και η οποία καταρτίζει σχετική έκθεση.  Εφόσον 
προκύπτει αναγκαιότητα για ανάκληση της αναγνώρισης της Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. αυτή τίθεται υπόψη του 
∆ιευθυντή Τµήµατος Γεωργίας που είναι η Αρµόδια Εθνική Αρχή µε βάση τη σχετική νοµοθεσία της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση την παραγωγή που διατίθεται ετησίως στην αγορά και δεν 
υπερβαίνει: 
Α) το πρώτο έτος το  5% της αξίας της παραγωγής 

το δεύτερο έτος το 5% της αξίας της παραγωγής 
το τρίτο έτος το 4% της αξίας της παραγωγής 
το τέταρτο έτος το 3% της αξίας της παραγωγής 
το πέµπτο έτος το  2% της αξίας της παραγωγής 
που έχει τεθεί σε εµπορία µέχρι το µέγιστο ποσό 1.000.000 Ευρώ της παραγωγής αυτής, 

 
Β) για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο έτος το 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% και 1,5% 

της αξίας της παραγωγής η οποία υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ της παραγωγής που έχει 
τεθεί σε εµπορία και 

 
Γ) δεν δύναται να υπερβεί ένα ανώτατο όριο το οποίο για κάθε Ο.Π. ισούται µε:  

100.000 Ευρώ το πρώτο έτος 
100.000 Ευρώ το δεύτερο έτος 
80.000 Ευρώ το τρίτο έτος 
60.000 Ευρώ το τέταρτο έτος 
50.000 Ευρώ το πέµπτο έτος 

 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ  
 
∆ικαιούχοι για συµµετοχή στο Μέτρο είναι αναγνωρισµένες Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. για προϊόντα όπου δεν 
προβλέπεται παρόµοια στήριξη από την αντίστοιχη Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) καθώς και για 
προϊόντα χωρίς ΚΟΑ, 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Μέτρο 1.9 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 4.000.000 4.000.000 8.000.000  8.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Υπάρχουν δεσµεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 150.000 σύµφωνα µε το άρθρο 7  του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 1.3 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δικαιούχων Οµάδων Παραγωγών. 40 
Απόδοση  Αξία παραγωγής των δικαιούχων Οµάδων 

Παραγωγών.  
80.000.000 € 

Αποτέλεσµα  Αριθµός εκµεταλλεύσεων που εισέρχονται στην αγορά   ∆εν εφαρµόζεται  
(1). Οικονοµική µεγέθυνση  

Επίδραση  

(3). Παραγωγικότητα εργασίας 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 1.10 (ανενεργό) 
 
«Ειδικές Ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
Σηµειώνεται ότι το µέτρο αυτό δεν εφαρµόζεται στην νέα προγραµµατική περίοδο. Το µέτρο 
συµπεριλαµβάνεται στο νέο Πρόγραµµα µόνο για κάλυψη των ανειληµµένων υποχρεώσεων όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 9 του Κανονισµού 1320/2006. Πιο κάτω αναφέρονται οι συγκεκριµένες 
πρόνοιες του αντίστοιχου µέτρου (µέτρο 2.1 α,β,γ) το οποίο εφαρµόστηκε µέσα στα πλαίσια του 
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 20 (γ) (i) και 31 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005,  
Άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.3.1 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
131 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Το µέτρο στοχεύει να βοηθήσει τις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις να ικανοποιήσουν πλήρως 
τα διάφορα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς του περιβάλλοντος, της υγείας και 
υγιεινής των ζώων και των φυτών, της ευηµερίας των ζώων και της επαγγελµατικής ασφάλειας.   

Επιλέξιµες ∆ραστηριότητες: 

 
Επιλέξιµες δραστηριότητες είναι όλες εκείνες που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τόσο τα «νέα 
πρότυπα» όσο και τα «υφιστάµενα πρότυπα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Για τα πρότυπα τα οποία θα γίνουν υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου πέντε ετών 
η Κύπρος έχει ζητήσει το δικαίωµα να ορίσει την περίοδο χάριτος που αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
τροποποιηµένου Κανονισµού µέχρι µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε ετών. 
 
Τα νέα πρότυπα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
νέα πρότυπα (υιοθέτηση σε Κοινοτικό επίπεδο µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης 

του Κανονισµού 1257/99, δηλαδή µετά τις 29.9.2003). 
πρότυπα σε διαδικασία εφαρµογής (υιοθετηµένες Οδηγίες ή κανονισµοί σε Κοινοτικό επίπεδο για τις 

οποίες η τελευταία ηµεροµηνία εφαρµογής των µέτρων σε εθνικό επίπεδο είναι µετά την 
εφαρµογή της τροποποίησης του Κανονισµού 1257/99, δηλαδή µετά τις 29.9.2003). 

πρότυπα υιοθετηµένα σε Κοινοτικό επίπεδο και εφαρµοζόµενα σε εθνικό επίπεδο σε χρονική 
περίοδο µικρότερη των 5 ετών από την ηµεροµηνία της τροποποίησης του Κανονισµού 1257/99, 
δηλαδή µετά τις 29.9.2003. 

 
Υφιστάµενα πρότυπα είναι εκείνα των ήδη υιοθετηµένων Οδηγιών που θα έχουν εφαρµογή 

από την ηµεροµηνία που το Κοινοτικό δίκαιο ενσωµατώθηκε στο Εθνικό δίκαιο.   
 
Νοείται ότι θα υπάρχει συµµόρφωση µε τις εθνικές και ατοµικές ποσοστώσεις, όπου 

εφαρµόζονται, που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε. για τους πιο πάνω τοµείς. 
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Τα πρότυπα πρέπει να βασίζονται σε κοινοτική νοµοθεσία και να έχουν πρόσφατα εισαχθεί 

σε εθνική νοµοθεσία. 
 
Τα πρότυπα πρέπει να έχουν σηµαντική βαρύτητα στα λειτουργικά έξοδα µιας τυπικής 

γεωργοκτηνοτροφικής επιχείρησης.  Ο καθορισµός του όρου σηµαντική βαρύτητα θα γίνει σε 
µελλοντικό στάδιο. 

 
Τα πρότυπα πρέπει να αφορούν ένα σηµαντικό αριθµό γεωργοκτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων στην περιοχή που καλύπτει το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 
 
α) Περιορισµός της νιτρορύπανσης, κατά προτεραιότητα, στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

που περιλαµβάνονται στις ευαίσθητες περιοχές 
 

Τα πρότυπα που αφορούν το µέτρο αυτό (και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα 
αναλάβουν οι γεωργοί) περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/676 που καθορίζει τις 
κατευθυντήριες γραµµές για ορισµό των ευαίσθητων περιοχών και το πλαίσιο για εφαρµογή του 
κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και του Προγράµµατος δράσης για µείωση της νιτρορύπανσης 
από γεωργικές δραστηριότητες.  Οι βασικές πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας καλύπτονται από 
τον "Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους" Νόµο (Αρ. 106(Ι)/2002) και από 
σχετικούς Κανονισµούς που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Οι Κανονισµοί που 
καθορίζουν τις ευαίσθητες περιοχές και το πρόγραµµα δράσης για περιορισµό της νιτρορύπανσης 
γεωργικής προέλευσης εγκρίθηκαν µε την Κ.∆.Π. 41/04 ηµερ. 30.1.2004, αλλά λόγω συσσώρευσης 
πολλών νοµοθεσιών που υιοθετούντο στα πλαίσια της εναρµόνισης, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν 
είχαν τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της γι’  αυτό ανακοινώθηκε στους γεωργούς και άρχισε να 
εφαρµόζεται από 1.5.2004.  Οι ευαίσθητες περιοχές που αναµένεται να εγκριθούν φαίνονται στο 
χάρτη που επισυνάπτεται.  Πρόκειται για έξι περιοχές όπου υπάρχουν οργανωµένα αρδευτικά 
δίκτυα που τροφοδοτούνται κυρίως από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (κυρίως υδατοφράκτες αλλά και 
γεωτρήσεις) όπου υπάρχει γεωργική δραστηριότητα εντατικής µορφής (λαχανικά, πατάτες, άνθη και 
εσπεριδοειδή).  Με βάση το πρόγραµµα δράσης οι γεωργοί πρέπει να εφαρµόζουν συγκεκριµένες 
οδηγίες όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες απαγορεύεται η διασπορά στο έδαφος 
ορισµένων τύπων λιπασµάτων, την αποθήκευση και διακίνηση των λιπασµάτων, τη χωρητικότητα 
των χώρων αποθήκευσης της κοπριάς ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, τις ποσότητες των 
λιπασµάτων που επιτρέπεται να διασπείρονται στο έδαφος, την καταγραφή των διαφόρων 
καλλιεργητικών φροντίδων σε αρχείο κτλ. 

 
Το µέτρο καλύπτει όλες τις εκµεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής που βρίσκονται στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το 
Κράτος.  Προτεραιότητα θα δίδεται στις ευαίσθητες και αρδευόµενες περιοχές µε έντονη γεωργική 
δραστηριότητα.  Οι γεωργοί που αναγκαστικά θα εφαρµόζουν τα πρότυπα αυτά θα αναλαµβάνουν 
συγκεκριµένες υποχρεώσεις όπως: 

• εφαρµογή αζωτούχων λιπασµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της οργανικής κοπριάς µέχρι 170 
κιλά αζώτου κατά εκτάριο 

• αποφυγή εφαρµογής αζωτούχων λιπασµάτων κατά τη διάρκεια του χειµώνα 

• αποφυγή εφαρµογής αζωτούχων λιπασµάτων όταν το έδαφος είναι σε κατάσταση 
υδατοκορεσµού και καλυµµένο µε χιόνια 

• απαγόρευση εφαρµογής υγρών αποβλήτων σε εδάφη µε µεγάλη κλίση καθώς και η απορροή 
τους κατά τη διάρκεια εφαρµογής τους 

• ακολουθούν τις οδηγίες που καθορίζονται από την Οδηγία πλαίσιο για τα νερά (60/2000). 
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β) Ικανοποίηση των προτύπων για την ευηµερία των ζώων στους τοµείς της 
χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας 

 
Με το καθεστώς αυτό εισάγονται κίνητρα για την ικανοποίηση των προτύπων ευηµερίας των 

χοίρων και των πουλερικών που καθορίζονται στις ακόλουθες Οδηγίες της Ε.Ε.: 
 

α) 630/91, 88/01 και 93/01 (Κ.∆.Π. 749/2003) που αφορούν την ευηµερία των χοίρων και 
ειδικότερα τη χρήση κλουβιών για τις χοιροµητέρες και την πύκνωση των χοίρων πάχυνσης 
 

β) 74/99 (Κ.∆.Π. 761/2003) που αφορά στην τροποποίηση ή σταδιακή κατάργηση των 
κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής 
 

γ) 004/02 που αφορά την υποχρεωτική εγγραφή των µονάδων αυγοπαραγωγής για σκοπούς 
ιχνηλασιµότητας των βρώσιµων αυγών 
 
Οι Οδηγίες αυτές έχουν µεταφερθεί στην κυπριακή νοµοθεσία µε τον Περί Ευηµερίας των 

Ζώων Νόµο Αρ. 46(Ι) 94 µέχρι 02 και τους σχετικούς κανονισµούς (Κ.∆.Π. 761/2003 ηµερ. 
3.10.2003), αλλά λόγω συσσώρευσης πολλών νοµοθεσιών που υιοθετούντο στα πλαίσια της 
εναρµόνισης, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν είχαν τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της, γι’  αυτό 
ανακοινώθηκε στους γεωργούς και άρχισε να εφαρµόζεται από 1.5.2004.  Οι υποχρεώσεις που θα 
κληθούν να αναλάβουν οι παραγωγοί για ικανοποίηση των προτύπων αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 
Χοιροτροφία: 
 

α) Κατάργηση του εγκλωβισµού των χοιροµητέρων, µε εξαίρεση την περίοδο 
τοκετού/θηλασµού, όπως προνοείται στην Οδηγία 630/91. 

 
β) Αραίωση των χοίρων πάχυνσης για ικανοποίηση των συναφών προνοιών της Οδηγίας 

630/91, πράγµα που συνεπάγεται τη µείωση του πληθυσµού κατά 20% τουλάχιστο. 
 
Πτηνοτροφία: 
 

α) Ενδιάµεση τροποποίηση των κλωβοστοιχιών ορνίθων αυγοπαραγωγής για να καταστεί 
δυνατή η αραίωση των ορνίθων όπως προνοείται από το Άρθρο 5 της Οδηγίας 74/99. 

β) Αντικατάσταση υφιστάµενων κλωβοστοιχιών από κλωβοστοιχίες νέου τύπου (750 
cm2/όρνιθα) ή και πλήρης κατάργηση τους (χρήση εναλλακτικών συστηµάτων) όπως 
προνοείται στα Άρθρα 4 και 6 της Οδηγίας 74/99 για το 2012 και µετά. 
 
Επισηµαίνεται ότι η ικανοποίηση των πιο πάνω προτύπων συνεπάγεται ουσιαστικές 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες θα καλυφθούν µόνο από το Μέτρο 1.1 "Γεωργικές 
Επενδύσεις".  Μέσω του παρόντος καθεστώτος θα καλυφθούν οι ακόλουθες πρόσθετες δαπάνες 
που αφορούν απώλεια εισοδήµατος και πρόσθετο κόστος: 

 

• Κατάργηση εγκλωβισµού χοιροµητέρων:  Αύξηση κόστους εργατικών κατά 15% τουλάχιστο.  
Μείωση αριθµού ζώων ανά µονάδα στεγασµένης επιφάνειας κατά 20%, πράγµα που 
συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του εισοδήµατος.   

 

• Αραίωση χοίρων πάχυνσης:  Μείωση αριθµού ζώων ανά µονάδα στέγασης κατά 20%, πράγµα 
που συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση εισοδήµατος. 

 

• Ενδιάµεση τροποποίηση υφιστάµενων κλωβοστοιχιών (550 cm2/όρνιθα) ή/και πλήρης 
αντικατάσταση τους από νέου τύπου κλωβοστοιχίες (750 cm2/όρνιθα ή από εναλλακτικά 
συστήµατα:  Μείωση αριθµού ορνίθων κατά 50%, πράγµα που συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση 
του εισοδήµατος.  Πρόσθετη µείωση της παραγωγής αυγών κατά 3%. 
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γ) Ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος  
 

Με το καθεστώς αυτό εισάγονται κίνητρα για ικανοποίηση των προτύπων που καθορίζονται 
στην Οδηγία 46/1992 και αφορούν για τα πρώτα δύο έτη το µικροβιακό φόρτο και για τα υπόλοιπα 
τρία έτη 3ο, 4ο, 5ο το µικροβιακό φόρτο και τα σωµατικά κύτταρα του αγελαδινού γάλακτος.  Η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στην κυπριακή νοµοθεσία µε την Κ.∆.Π. 427/2002 ηµερ. 
20.7.2002, αλλά λόγω συσσώρευσης πολλών νοµοθεσιών που υιοθετούντο στα πλαίσια της 
εναρµόνισης, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν είχαν τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της, γι’  αυτό 
ανακοινώθηκε στους γεωργούς και άρχισε να εφαρµόζεται από 1.5.2004. 

 
Σηµειώνεται ότι οι ξηροθερµικές κλιµατολογικές συνθήκες της Κύπρου αλλά και η όλη 

κατασκευή, διάταξη και διαχείριση των µονάδων αγελαδοτροφίας καθιστούν πολύ δύσκολη τη 
συµµόρφωση των παραγωγών µε τις κοινοτικές προδιαγραφές για την υγιεινή του γάλακτος.  
Πλείστα κτηνοτροφικά υποστατικά είχαν αρχικά δηµιουργηθεί ως λύση ανάγκης (ως αποτέλεσµα της 
Τουρκικής εισβολής) κατά πρόχειρο τρόπο και µε µεγάλη πύκνωση ζώων, πράγµα που δεν βοηθά 
στην παραγωγή γάλακτος που να ικανοποιεί το σχετικό Πρότυπο.  Η βελτίωση των συνθηκών 
στέγασης θα επιδιωχθεί µε συµµετοχή των παραγωγών στο Μέτρο 1.1 (γεωργικές επενδύσεις).  Για 
ικανοποίηση των προτύπων αναµένεται όµως ότι οι παραγωγοί θα υποστούν πρόσθετα έξοδα λόγω 
αφιέρωσης περισσότερου χρόνου για έλεγχο/ορθή λειτουργία και απολύµανση του εξοπλισµού 
αρµέγµατος, αυξηµένη χρήση απολυµαντικών κλπ. 

 
Η τήρηση των προτύπων από τους γεωργούς συνεπάγεται όλες τις πιο πάνω αλλαγές, όµως 

θα ελέγχεται µέσω του τελικού αποτελέσµατος που είναι η παραγωγή γάλακτος που να ικανοποιεί 
τα σχετικά πρότυπα, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 46/1992 (Κ.∆.Π. 427/2002). 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Οι κυριότεροι στόχοι του µέτρου είναι: 
η γρήγορη εφαρµογή των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η τήρηση αυτών των προτύπων από τους γεωργοκτηνοτρόφους 
η βελτίωση/αποφυγή υποβάθµισης του περιβάλλοντος 
η ευηµερία των ζώων 
η υγιεινή του κοινού, των ζώων και των φυτών 
η επαγγελµατική ασφάλεια 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Περιοχές εφαρµογής:  Οι δράσεις θα καλύπτουν εκµεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής σε 
όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από 
το Κράτος.  Οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πρέπει να έχουν άδεια οικοδοµής. 
Περίοδος εφαρµογής: Το µέτρο καλύπτει την περίοδο 2004-2006  
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι του µέτρου είναι κάτοχοι ή διαχειριστές γεωργικής εκµετάλλευσης. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα παραχωρείται για τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις που θα αναλαµβάνουν οι 
γεωργοκτηνοτρόφοι και που αναφέρονται µε λεπτοµέρεια πιο πάνω.  Η ενίσχυση θα καλύπτει µέρος 
των επιπρόσθετων εξόδων και του διαφυγόντος εισοδήµατος. Συγκεκριµένα για κάθε επιλέξιµη 
δράση ο υπολογισµός του ύψους ενίσχυσης έχει ως εξής: 
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α) Περιορισµός της νιτρορύπανσης 
 
Στη δράση αυτή δεν υπάρχουν επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της 
οδηγίας της νιτρορύπανσης.  Υπάρχει όµως µείωση του εισοδήµατος λόγω της εφαρµογής 
µικρότερων ποσοτήτων αζωτούχου λίπανσης από εκείνη που χρειάζονται οι φυτείες για µια 
ικανοποιητική παραγωγή.  Οι ανάγκες σε άζωτο των εντατικών φυτειών που καλλιεργούνται κυρίως 
στις ευαίσθητες και αρδευόµενες περιοχές είναι µεγαλύτερες από τα 170 κιλά αζώτου το εκτάριο 
που θα εφαρµόζονται µε βάση το σχετικό πρότυπο.  Οι κυριότεροι λόγοι που δικαιολογούν 
εφαρµογή µεγαλύτερης ποσότητας από τα 170 κιλά το εκτάριο είναι το είδος των φυτειών, η πολύ 
χαµηλή περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία και το πολύµηνο ξηροθερµικό κλίµα. 
 
Κατά συνέπεια αναµένεται µείωση της παραγωγής κατά 10% περίπου και σχετική υποβάθµιση της 
ποιότητας.  Η µέση µείωση του εισοδήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αρδευόµενες 
καλλιέργειες (εσπεριδοειδή, µπανάνες, πατάτες, λαχανικά) υπολογίζεται σε 350 Ευρώ το εκτάριο.  
Κατά συνέπεια προτείνεται παραχώρηση ενίσχυσης 300, 240, 180, 120 και 60 Ευρώ το εκτάριο το 
πρώτο έως το πέµπτο έτος. 
 
Η ενίσχυση υπολογίζεται σε εκταρική βάση και τα ποσά βασίζονται στην έκταση της εκµετάλλευσης 
για την οποία εφαρµόζονται αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. 
 
β) Ικανοποίηση των προτύπων ευηµερίας των ζώων στους τοµείς της χοιροτροφίας και 

πτηνοτροφίας 
 
Η ικανοποίηση των προτύπων αυτών συνεπάγεται τις ακόλουθες πρόσθετες δαπάνες/απώλεια 
εισοδήµατος: 
 
i) Χοιροτροφία: 
 

• Κατάργηση εγκλωβισµού χοιροµητέρων: 
 
- 15% πρόσθετα εργατικά που υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 2 Ευρώ/χοιροµητέρα 
- 20% µείωση του εισοδήµατος που υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 20 Ευρώ ανά 

χοιροµητέρα 
 
Κατά συνέπεια προτείνεται η παραχώρηση ενίσχυσης 20, 16, 12, 8 και 4 Ευρώ ανά χοιροµητέρα 
τον 1ο έως 5ο χρόνο. 
 

• Αραίωση χοίρων: 
 
- 20% µείωση εισοδήµατος που υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 3,5 Ευρώ ανά χοίρο ή 56 

Ευρώ ανά χοιροµητέρα 
 
Κατά συνέπεια προτείνεται η παραχώρηση ενίσχυσης κατά 56, 45, 34, 22 και 11 Ευρώ ανά 
χοιροµητέρα τον 1ο έως 5ο χρόνο. 
 
ii) Τροποποίηση - Κατάργηση κλωβοστοιχιών ορνίθων αυγοπαραγωγής: 
 

• Τροποποίηση κλωβοστοιχιών ορνίθων αυγοπαραγωγής (µε αραίωση ορνίθων) 
(550cm2/όρνιθα): 

 
- 20% µείωση εισοδήµατος που υπολογίζεται σε 2,2 Ευρώ ανά όρνιθα ή 2200 Ευρώ ανά 1000 

όρνιθες αυγοπαραγωγής 
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Κατά συνέπεια προτείνεται η παραχώρηση ενίσχυσης 2200, 1768, 1320, 880 και 440 Ευρώ ανά 
1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής τον 1ο έως 5ο χρόνο (για λεπτοµερείς υπολογισµούς βλ. Παράρτηµα 
VI). 
 

• Αντικατάσταση υφιστάµενων από κλωβοστοιχίες νέου τύπου (750 cm2/όρνιθα) ή και πλήρης 
κατάργηση τους (εναλλακτικά συστήµατα στέγασης): 

 
- 50% µείωση εισοδήµατος που υπολογίζεται 5,5 Ευρώ ανά όρνιθα ή 5500 Ευρώ ανά 1000 

όρνιθες αυγοπαραγωγής 
 
- 3% µείωση αυγοπαραγωγής που υπολογίζεται σε απώλεια εισοδήµατος κατά 0,36 Ευρώ 

ανά όρνιθα ή 360 Ευρώ ανά 1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής 
 
Κατά συνέπεια προτείνεται η παραχώρηση ενίσχυσης 5860, 4688, 3516, 2344 και 1172 Ευρώ ανά 
1000 όρνιθες τον 1ο έως 5ο χρόνο. 
 
Η κυπριακή κυβέρνηση δυνατό να αποφασίσει να προσφέρει πιο ψηλές ενισχύσεις στον τοµέα αυτό 
µέσα στα πλαίσια των ορίων που καθορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης για την παραχώρηση 
εθνικών συµπληρωµατικών πληρωµών και κρατικών ενισχύσεων στους αντίστοιχους τοµείς. 
 
γ) Ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος 
 
Στη δράση αυτή δηµιουργούνται σηµαντικά πρόσθετα έξοδα που αφορούν βασικά τα πιο κάτω: 
 

• χρήση αυξηµένων απορρυπαντικών/απολυµαντικών, αποσκληρυντικού υγρού και χλωρίου στο 
νερό 

• λεπτοµερής έλεγχος και ρύθµιση της αρµεχτικής µηχανής τουλάχιστο µια φορά το χρόνο 

• επιπρόσθετα εργατικά για βελτίωση της καθαριότητας σε όλο το χώρο της εκµετάλλευσης και 
εφαρµογή άριστης υγιεινής στο χώρο και τις εγκαταστάσεις αρµέγµατος και φύλαξης του 
γάλακτος. 

 
Το συνολικό πρόσθετο κόστος υπολογίζεται κατά προσέγγιση ως ακολούθως: 
 
α) Πρόσθετα απολυµαντικά κλπ.:  2 Ευρώ/αγελάδα/χρόνο 
β) Έλεγχος µηχανής:  2 Ευρώ/αγελάδα/χρόνο 
γ) Εργατικά:  Υπολογίζοντας ότι τα εργατικά για το άρµεγµα, καθαριότητα κλπ. της 

εκµετάλλευσης, αποτελούν συνήθως το 40% του συνόλου της εργασίας και ότι το κόστος 
αυτό θα αυξηθεί κατά 35% προκειµένου να ικανοποιηθεί το πρότυπο υπό τις συνθήκες της 
Κύπρου, υπολογίζεται πρόσθετο κόστος £20 ή 34 Ευρώ ανά αγελάδα το χρόνο. 

 
Κατά συνέπεια προτείνεται συντηρητικά η παροχή ενίσχυσης ύψους 30, 24, 18, 12 και 6 Ευρώ κατά 
τον 1ο έως 5ο χρόνο σε όσους κτηνοτρόφους θα ικανοποιούν το κοινοτικό πρότυπο.   
 

Μέτρο 1.10 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.000.000 2.000.000 4.000.000  4.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Όλο το πιο πάνω ποσό αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής 
περιόδου. Οι ανειληµµένες αυτές υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 2.1 (δ) του Σχεδίου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται 
στον συγκεντρωτικό πίνακα του Κεφαλαίου 5. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
Η ετήσια ενίσχυση θα δίνεται µετά την πραγµατοποίηση της δράσης και νοουµένου ότι ο 
γεωργοκτηνοτρόφος εφαρµόζει/συνεχίζει να εφαρµόζει τα πρότυπα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και 
αφού συµπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι κατ’  έτος. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Οι έλεγχοι και κυρώσεις που θα ισχύουν για το µέτρο αυτό θα είναι εκείνοι που αναφέρονται στο 
Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 στο σηµείο 4.4.  Επιπλέον και όπου χρειάζεται θα 
πραγµατοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι, ενδεχοµένως από τον αρµόδιο για την εφαρµογή της 
αντίστοιχης νοµοθεσίας Τεχνικό Φορέα, για την πιστοποίηση εφαρµογής των προτύπων πριν δοθεί 
η ενίσχυση.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκε στον αιτητή επιδότηση που δεν 
εδικαιούτο, τότε ο αιτητής είναι υπόχρεος να επιστρέψει το σχετικό ποσό.  Σε περίπτωση που το 
επιπρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε οφείλεται σε λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες 
που δόθηκαν λόγω σοβαρής αµέλειας από τον αιτητή, το επιπρόσθετο ποσό επιστρέφεται 
επιβαρυνόµενο µε τόκο και ο αιτητής αποκλείεται από όλα τα άλλα Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης που υπάγονται στο ίδιο κεφάλαιο του Κανονισµού 1257/99. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
 
 
 

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
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ΜΕΤΡΟ 2.1 
 

«Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε µειονεκτικές περιοχές» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 36 (a) (i) (ii) και 37  του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005 
Κανονισµός (ΕΕ) 1974/ 2006 και Παράρτηµα, σηµεία 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
211, 212 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε µειονεκτικές 
περιοχές για αντιστάθµιση µέρους της απώλειας εισοδήµατος που οφείλεται σε µόνιµα φυσικά 
µειονεκτήµατα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της χρήσης της γεωργικής γης µέσω της 
άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι: 

• Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης. 

• Η διατήρηση µιας βιώσιµης αγροτικής κοινότητας. 

• Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου. 

• Η διαχείριση της γης µε µεθόδους που συµβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη. 
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Το Μέτρο προορίζεται να εφαρµοστεί στις Επιλέξιµες Μειονεκτικές Περιοχές (313 κοινότητες 
Παράρτηµα X, Πίνακας Ι) σε έκταση 81.373 ha γεωργικής γης. 
 
Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν στην αξιοποίηση της γεωργικής γης µε µόνιµες, ηµιµόνιµες ή 
εποχιακές καλλιέργειες που αποδίδουν ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγής καθώς και της γεωργικής 
γης υπό αγρανάπαυση.   
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

∆ικαιούχοι συµµετοχής στο Μέτρο είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα σε γεωργική γη που βρίσκεται εντός των ορίων των επιλέξιµες Μειονεκτικές 
Περιοχές.  

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά µία µόνο αίτηση παγκύπρια και να πληρούν τα πιο 
κάτω κριτήρια: 

1) Καλλιεργούν το ελάχιστο τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης είτε µεµονωµένα είτε ως µέλη 
γεωργικής οικογένειας. Το ελάχιστο αποδεκτό µέγεθος κάθε µεµονωµένου τεµαχίου ορίζεται 
στο µισό (0,5) δεκάριο για τις µόνιµες και ηµιµόνιµες καλλιέργειες και στο ένα (1) δεκάριο για 
τις εποχιακές καλλιέργειες. 
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2) Είναι µόνιµοι κάτοικοι (φυσικά πρόσωπα) ή έχουν την έδρα τους (νοµικά πρόσωπα) στην 
κοινότητα όπου βρίσκεται η γεωργική/ κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή σε άλλη κοινότητα που 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Μειονεκτικών Γεωργικών Περιοχών (379 κοινότητες, 
Παράρτηµα X, Πίνακας ΙΙ) ή διαµένουν σήµερα σε περιοχές άλλες από τις Μειονεκτικές 
Γεωργικές Περιοχές εφόσον πρόκειται για άτοµα που έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της 
τουρκικής εισβολής του 1974 από τις ιδιόκτητες εκµεταλλεύσεις τους που βρίσκονται στο 
µέρος της Κύπρου που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

3) Αναλαµβάνουν τη δέσµευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα τους εντός των 
Επιλέξιµων Μειονεκτικών Περιοχών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη καταβολή 
της εξισωτικής πληρωµής εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

4) Εφαρµόζουν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (Παράρτηµα V). Από το 
2009 οι αιτητές θα ελέγχονται και για τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής 
Συµµόρφωσης καθώς και για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις 
φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

5) ∆έχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα Εθνικά και 
Κοινοτικά Όργανα. 

 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται σε δύο περιφέρειες στις επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές µε 
βάση: 

(α) Τη σοβαρότητα των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων που επηρεάζουν τη γεωργική 
δραστηριότητα. 

(β) Την υφιστάµενη κατάσταση και οικονοµική διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

(γ) Το είδος της καλλιέργειας ώστε να αποφευχθεί η υπεραντιστάθµιση σε ορισµένες εκτατικές 
ξηρικές καλλιέργειες και να µην προηγηθούν στρεβλώσεις. 

Στις δύο περιφέρειες καθορίζονται µονάδες εξισωτικής αποζηµίωσης ως ακολούθως: 

Πρώτη Περιφέρεια  

(ορεινές: υψόµετρο ≥ 800 µέτρα και υψόµετρο ≥ 500 - ≤800 µέτρα + ≥ 15% κλίση εδάφους) 
 

Αροτραίες καλλιέργειες Λοιπές καλλιέργειες 
Γεωργική γη    Εξισωτική αποζηµίωση* Γεωργική γη    Εξισωτική αποζηµίωση** 

  1.381ha              150 Ευρώ/ha    8.229ha              120Ευρώ/ha 
 
*150 Ευρώ / εκτάριo για γεωργική γη / εκµετάλλευση µέχρι και τα 10 ha και 100 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική 
γη / εκµετάλλευση πάνω από τα 10 ha. 
** 120 Ευρώ / εκτάριo για γεωργική γη / εκµετάλλευση µέχρι και τα 10 ha και 85 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική 
γη / εκµετάλλευση πάνω από τα 10 ha. 

 
∆εύτερη Περιφέρεια 
(φυσικά - κοινονικοοικονοµικά µειονεκτήµατα και ειδικά µειονεκτήµατα) 
 

Αροτραίες καλλιέργειες Λοιπές καλλιέργειες 
Γεωργική γη    Εξισωτική αποζηµίωση*** Γεωργική γη    Εξισωτική αποζηµίωση**** 

  45.200ha              100 Ευρώ/ha    18.451ha              70Ευρώ/ha 
 
***100 Ευρώ / εκτάριo για γεωργική γη / εκµετάλλευση µέχρι και τα 10 ha και 70 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική 
γη / εκµετάλλευση πάνω από τα 10 ha. 
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**** 70 Ευρώ / εκτάριo για γεωργική γη / εκµετάλλευση µέχρι και τα 10 ha και 50 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική 
γη / εκµετάλλευση πάνω από τα 10 ha. 
 

Το συνολικό ύψος της εξισωτικής αποζηµίωσης που µπορεί να χορηγηθεί ετήσια κατά περίπτωση 
δικαιούχου εξαρτάται άµεσα από την έκταση της καλλιεργούµενης γης και της αρόσιµης έκτασης 
που παραµένει υπό αγρανάπαυση κατά εκµετάλλευση. Νοείται ότι η αρόσιµη γη υπό αγρανάπαυση 
ακολουθείται από δύο χρόνια µε σιτηρά ή κάθε είδους κτηνοτροφικά φυτά σε ένα σύστηµα τριετούς 
αµειψισποράς. Για την αρόσιµη γη υπό αγρανάπαυση θα ισχύει ο όρος ότι γίνονται δύο καλλιέργειες 
µία στην αρχή και µία στο τέλος του χειµώνα. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους καλλιεργητές κάθε έτος νοουµένου ότι: 

– οι ενδιαφερόµενοι καλλιεργητές υποβάλλουν κανονικά την αίτηση τους κατάλληλα 
συµπληρωµένη και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Μέτρο, 

– οι αιτήσεις περάσουν µε επιτυχία όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους για εξακρίβωση 
των στοιχείων που περιέχονται, 

– ο αιτητής συνεργάζεται πλήρως µε την Αρµόδια Αρχή κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε 
ελέγχου (διοικητικός ή επιτόπιος) για επαλήθευση των δηλωθεισών πληροφοριών. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 2.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 24.521.700 24.521.700 49.043.400  49.043.400 
% 50 50 100  100 

 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυµένων εκµεταλλεύσεων στις ορεινές 
περιοχές 

4.980 

Έκταση γης υπό ενίσχυση στις ορεινές περιοχές 9.610  ha 
Αριθµός ενισχυµένων εκµεταλλεύσεων στις µειονεκτικές 
περιοχές (εκτός ορεινών περιοχών) 

11.590 
Απόδοση  

Έκταση γης υπό ενίσχυση στις µειονεκτικές περιοχές 
(εκτός των ορεινών περιοχών) 

63.651 ha 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

18.120+36.531= 
54.651 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  9.000 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

9.610 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των περιοχών 
απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών 
αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 2.2 
 
«Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και παροχή εξισωτικών πληρωµών σε περιοχές Φύση 
2000» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 38 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
213 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Η Κύπρος, παρά τη µικρή της έκταση, χαρακτηρίζεται από πολύ πλούσια βιοποικιλότητα κατέχοντας 

σηµαντική πανευρωπαϊκή θέση, η οποία βρίσκεται σε αυξανόµενο κίνδυνο απειλής και 

υποβάθµισης και µε αποτέλεσµα τον αυξανόµενο κίνδυνο απειλής της άγριας ζωής λόγω 

ανθρωπογενών κυρίως δραστηριοτήτων και παραγόντων. 

 

Σύµφωνα µε την οδηγία (92/43/ΕΟΚ), έχουν εγκριθεί 38 περιοχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τον Μάρτιο του 2008, εκ των οποίων κάποιες περιοχές είναι γεωργικές και εντάχθηκαν στο ∆ίκτυο 

Φύση 2000 (Natura 2000). Οι περιοχές αυτές χρήζουν προστασίας τόσο για την οδηγία των 

Οικοτόπων όσο και για την οδηγία των Πουλιών.  Στις περιοχές του ∆ικτύου πρέπει να 

εφαρµόζονται µέτρα έτσι ώστε η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών 

οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, να διασφαλίζονται. Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων, 

επιτυγχάνεται µε την εκπόνηση  ∆ιαχειριστικών Σχεδίων (για τις περιοχές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) 

τα οποία έχουν αρχίσει να οριστικοποιούνται σταδιακά. Επίσης, σύµφωνα µε την Οδηγία 

79/409/ΕΟΚ έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, 29 περιοχές για την διατήρηση και προστασία 

των άγριων πτηνών (Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)), για τις οποίες δεν απαιτείται η εκπόνηση 

∆ιαχειριστικών Σχεδίων.  

 

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που εντάσσονται 

στις ανωτέρω περιοχές σε αντιστάθµιση µέρους της απώλειας εισοδήµατος λόγω εφαρµογής των 

Σχεδίων, άλλων διατάξεων ή Κανονισµών, όπως απαιτείται και από την εφαρµογή των σχετικών 

οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. 
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Τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια για τις 25 περιοχές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορούν γεωργικές 

περιοχές εκπονήθηκαν σε τρεις φάσεις: 8 περιοχές µέσα από το Transition Facility 2004, 4 περιοχές 

εκπονήθηκαν µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος Life-Nature 2008 και 13 ∆ιαχειριστικά Σχέδια 

ετοιµάστηκαν µέσα στα πλαίσια του Transition Facility 2006.  Οι υπόλοιπες 13 περιοχές της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αφορούν γεωργικές περιοχές.  

 

Το µέτρο θα αρχίσει να εφαρµόζεται από το 2011. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι: 

• Η παροχή στήριξης για την άσκηση (συνέχιση) της γεωργικής δραστηριότητας. 

• Η διατήρηση της βιωσιµότητας της αγροτικής οικογένειας. 

• Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου και περιβάλλοντος. 

• Η διατήρηση και προαγωγή αειφορικών γεωργικών συστηµάτων.  

• Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων. 

• Η ενίσχυση της φωλεοποίησης και επιβίωσης των ειδών. 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

• Εφαρµογή των σχετικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων της κάθε περιοχής µε σκοπό την υιοθέτηση 

από τους γεωργούς µεθόδων για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών όπως ορίζει 

η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

• Εφαρµογή των σχετικών Κανονισµών και άλλων διατάξεων που αφορούν τις περιοχές ΖΕΠ µε 

βάση την οδηγία 79/409/ΕΟΚ 

 

Συγκεκριµένα η δέσµευση για τις γεωργικές περιοχές ΦΥΣΗ 2000 που περιλαµβάνεται στα 

διαχειριστικά σχέδια, τους σχετικούς κανονισµούς και διατάξεις αφορά την διατήρηση λωρίδων 

φυσικής βλάστησης, κατά τους µήνες Φεβρουαρίου-Ιουνίου, πλάτους 3 µέτρων τουλάχιστον και 

ύψους µέχρι 50 εκατοστών περίπου σε ένα ή περισσότερα όρια του αιτούµενου αγροτεµαχίου έτσι 

ώστε να καταλαµβάνεται τουλάχιστον το 15% της συνολικής επιλέξιµης έκτασης του αιτούµενου 

τεµαχίου. Στην ενιαία αυτή λωρίδα δε θα επιτρέπεται οποιαδήποτε χηµική επέµβαση, όπως επίσης 

σε οποιαδήποτε άλλη φυσική βλάστηση (δέντρα, θάµνους) βρίσκονται σε αυτή. 
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Στις µόνιµες/ δενδρώδης καλλιέργειες, θα πρέπει να γίνεται παράλληλα ελαφριά κατεργασία 

εδάφους κάτω από την κόµη των δένδρων, εκεί όπου υπάρχει φυσική βλάστηση. Τονίζεται ότι το 

µέρος της έκτασης που θα διατηρείται η φυσική βλάστηση θα πρέπει να οργώνεται µία φορά το 

χρόνο. Με τον όρο ελαφριά καλλιέργεια εδάφους κάτω από την κόµη των δένδρων εννοούµε την 

µηχανική ή χειρωνακτική κατεργασία – σκάλισµα του εδάφους, η οποία δεν υπερβαίνει τα 5 

εκατοστά σε βάθος και αφορά, το περίπου κυκλικό εµβαδόν στο έδαφος το οποίο σχηµατίζεται µε 

κέντρο τον κορµό του κάθε δέντρου και ακτίνα την απόσταση στην οποία φτάνει το φύλλωµα του 

κάθε δέντρου. Έτσι δεν έχουµε καταστροφή του επιφανειακού ριζικού συστήµατος µε δυσµενείς 

επιδράσεις για τα δέντρα. 

 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου η διατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης πλάτους 3 

µέτρων δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους (π.χ. σχήµα αιτούµενου τεµαχίου), τότε θα 

επιτρέπεται η διατήρηση λωρίδας µικρότερου πλάτους, νοουµένου ότι και πάλι θα διασφαλίζεται η 

κάλυψη της φυσικής βλάστησης στο 15% της συνολικής επιλέξιµης έκτασης, 

 

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και οι πρόνοιες της Πολλαπλής Συµµόρφωσης καθώς και των 

Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των θερµοκηπίων η δέσµευση θα εφαρµόζεται στην έκταση που 

περιβάλλει τις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και όχι εντός των θερµοκηπίων. Για τον λόγο αυτό, για 

τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης στα τεµάχια όπου υπάρχουν θερµοκήπια έχει υπολογιστεί 

µόνο το κόστος επιπρόσθετης εργασίας που προκύπτει από τις επεµβάσεις διατήρησης της 

λωρίδας φυσικής βλάστησης.    

 
Το πιο πάνω πλαίσιο δεσµεύσεων για τις περιοχές ΦΥΣΗ 2000 κρίθηκε ως το πιο κατάλληλο για 

εφαρµογή και µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις γεωργικές περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο. 

Σηµειώνεται ότι οι γεωργικές εκτάσεις  ΦΥΣΗ 2000 είναι περιορισµένες και για τον λόγο αυτό δεν 

κρίθηκε σκόπιµος ο καθορισµός διαφορετικών δεσµεύσεων για κάθε περιοχή η οποία µπορεί να 

περιέχει εξαιρετικά µικρό αριθµό τεµαχίων. Οι δεσµεύσεις αυτές καλύπτουν οριζόντια τις ανάγκες 

των περιοχών αυτών και καθιστούν το µέτρο εφαρµόσιµο και αποτελεσµατικό στην εφαρµογή του. 

Επιπλέον το µέτρο µε τις οριζόντιες δεσµεύσεις που προβλέπει καθίσταται ελκυστικό και 

επικοινωνιακά προσβάσιµο στους γεωργούς.    

 
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το Μέτρο προορίζεται να εφαρµοστεί στις γεωργικές περιοχές του ∆ικτύου «Φύση 2000» (ΤΚΣ και 
ΖΕΠ).  
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχοι συµµετοχής στο Μέτρο είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν ή 
διαχειρίζονται γεωργική γη εντός ων περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και υποβάλλουν κανονικά αίτηση. 
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν µία µόνο αίτηση παγκύπρια και να πληρούν τα πιο κάτω 
κριτήρια: 

• Αναλαµβάνουν τη δέσµευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα τους εντός των 
περιοχών Φύση 2000 για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη καταβολή της εξισωτικής 
πληρωµής εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

• Εφαρµόζουν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες, και τις κανονιστικές απαιτήσεις 
της Πολλαπλής Συµµόρφωσης. 

• ∆έχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα Εθνικά και 
Κοινοτικά Όργανα.      

   
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα µε την καλλιέργεια ως ακολούθως. 
  
Θερµοκήπια                                                                                     € 335 / εκτ. 
 
∆ενδρώδεις καλλιέργειες                                                               € 435 /εκτ              
 
Υπαίθρια λαχανικά                                                              € 593* /εκτ 
 
Σιτηρά                                                                                             € 369 /εκτ. 
 

*Σε ότι αφορά τα υπαίθρια λαχανικά γίνεται χρήση της πρόνοιας του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού 1698/2005 

σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατή η παροχή ενίσχυσης µεγαλύτερης από αυτήν που αναφέρεται ως µέγιστη στο 

Παράρτηµα 1 έπειτα από αιτιολόγηση που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Απώλεια εισοδήµατος έχει υπολογιστεί µόνο στις περιπτώσεις των υπαίθριων λαχανικών και των σιτηρών. 

Έχοντας υπόψη τις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί οι εντασσόµενες εκτάσεις δεν 

µπορούν να αποφέρουν εισόδηµα στις καλλιέργειες αυτές κατά την περίοδο εκτός της περιόδου Φεβρουαρίου 

–Ιουνίου.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους καλλιεργητές στο τέλος κάθε έτους νοουµένου ότι: 
 

– οι ενδιαφερόµενοι καλλιεργητές υποβάλουν κανονικά την αίτηση τους κατάλληλα 
συµπληρωµένη και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Μέτρο, 

– οι αιτήσεις περάσουν µε επιτυχία όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους για εξακρίβωση 
των στοιχείων που περιέχονται, 

– ο αιτητές συνεργάζονται πλήρως µε την Αρµόδια Αρχή κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε  
ελέγχου (διοικητικός ή επιτόπιος) για επαλήθευση των δηλωθεισών πληροφοριών. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 2.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.400.000 1.400.000 2.800.000  2.800.000 
% 50 50 100  100 

 
 
 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυµένων εκµεταλλεύσεων στις περιοχές 
Φύση 2000 

400 
Απόδοση  

Έκταση γης υπό ενίσχυση στις περιοχές Φύση 2000 
(Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ) 

1.200  ha 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές υψηλής φυσικής 
αξίας 

1.200 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των περιοχών 
απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών 
αλλαγών  

Ενδιάµεση 
Αξιολόγηση 

(∆εκέµβριος 2010) 
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 ΜΕΤΡΟ 2.3 
 
«Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρο 36 (a) (iv) και 39 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005 
Άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/2005, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.2.1.4 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
214 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών. 
 
Το Μέτρο αυτό αποτελείται από 8 Καθεστώτα µε βάση τα οποία οι γεωργοί αναλαµβάνουν 
συγκεκριµένες αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά 
πρότυπα. Ειδικότερα για τα µέτρα στα οποία προβλέπεται µηχανική καλλιέργεια αντί ζιζανιοκτονίας 
εκµηδενίζονται οι εισροές φυτοφαρµάκων (ζιζανιοκτόνων). Για τα µέτρα τα οποία προβλέπουν 
εφαρµογή αµειψισποράς οι εισροές σε λιπάσµατα µειώνονται σε 33% (τριετής κύκλος) εως και 50% 
(διετής κύκλος). Όσον αφορά την εφαρµογή Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής οι ποσότητες 
σε εισροές λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και νερού εφαρµόζονται µε τρόπο τέτοιο ώστε να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις της εκάστοτε καλλιέργειας, ρυθµίζονται µε βάση 
ευρωπαϊκά πρότυπα και η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους οργανισµούς. Οι δεσµεύσεις 
αυτές αναλαµβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο πέντε ετών µε εξαίρεση την εφαρµογή της 
τριετούς αµειψισποράς, δράση για την οποία τα συµβόλαια έχουν εξαετή διάρκεια. 
 
Ο υπολογισµός του ύψους της ενίσχυσης υπολογίστηκε έχοντας υπόψη το επιπλέον κόστος που 
προκύπτει για τον γεωργό (πρόσθετα εργατικά, πρόσθετη µηχανική εργασία κτλ) από την εφαρµογή 
του µέτρου αφαιρουµένων των δαπανών που δεν εφαρµόζονται (µη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων κτλ). 
Κατά περίπτωση έχει ληφθεί υπόψη η απώλεια εισοδήµατος του γεωργού και η µεταβολή στο 
καθαρό κέρδος που προκύπτει από την καλλιέργεια. Ειδικότερη αναφορά για τον υπολογισµό του 
ύψους ενίσχυσης γίνεται κατά περίπτωση εντός των καθεστώτων του µέτρου αυτού. Παραδείγµατα 
που αφορούν την εφαρµογή της µεθοδολογίας για υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης 
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙV. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τους εν λόγω 
υπολογισµούς προέρχονται από Τµήµα Γεωργίας και αφορούν τα έτη 2004 έως 2006. Σηµειώνεται 
ότι η όλη διαδικασία έχει ελεχθεί από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου. 
 
Η εφαρµογή των απαιτήσεων της πολλαπλής συµµόρφωσης ελέγχεται στην βάση των κανονισµών 
1975/06 και 1698/05. Πιο συγκεκριµένα οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις Καλές 
Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες, τις Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά την χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι 
υποχρεώσεις αυτές κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους αιτητές και είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da   
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες έχουν ετοιµαστεί στη 
βάση του άρθρου 5 και του Παραρτήµατος IV του Κανονισµού 1782/2003 και έχουν κοινοποιηθεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 του ίδιου Κανονισµού µε 
επιστολή ηµεροµηνίας 12/07/07. 
 
Σηµειώνεται ότι έχει ετοιµαστεί πίνακας αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήµατος των ελεγκτών της Γ∆ 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στον οποίο φαίνονται για κάθε αγροπεριβαλλοντικό καθεστώς οι 
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υποχρεωτικές δεσµεύσεις που ισχύουν (baseline) σε αντιστοιχία µε τις επιπρόσθετες δεσµεύσεις 
που προνοούνται από την ένταξη στο κάθε αγροπεριβαλλοντικό καθεστώς. Ο πίνακας αντιστοιχίας 
έχει ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα ως Παράρτηµα ΧΙΙ.       
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις εφαρµόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των υποχρεωτικών προτύπων ή απαιτήσεων που καθορίζονται από 
την κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσαρµοστούν µε βάση τα νέα 
δεδοµένα.  Στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν αποδέχεται την προσαρµογή αυτή, η δέσµευση 
του δικαιούχου µπορεί να τερµατιστεί χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει την στήριξη που 
δικαιούται για την περίοδο κατά την οποία η δέσµευση ήταν σε ισχύ. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 2.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 37.730.000 37.730.000 75.460.000  75.460.000 
% 50 50 100  100 

 
Στο Μέτρο υπάρχει Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) ύψους  
€ 29.000.000 οι οποίες αφορούν δεσµεύσεις που θα γίνουν τα έτη  
2009  € 10.775.000 
2010  € 10.150.000 
2011  € 8.075.000 
 
Οι πιο πάνω κρατική ενίσχυση καλύπτει δικαιούχους είτε εξ’ολοκλήρου είτε µερικώς σε συνδυασµό 
µε συγχρηµατοδότηση. 
 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καµία παρέκκλιση από τις προϋπόθεσεις που ορίζονται για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις. Το ύψος ενίσχυσης και τα κριτήρια είναι τα ίδια όπως 
περιγράφονται στα Καθεστώτα 2.3.1 και 2.3.3.  
 
Κωδικός 
Καθεστώτος  

Τίτλος Καθεστώτος  Ποσό σε 
ευρώ 

214 2.3.1: «Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα 
οινοποιήσιµα / επιτραπέζια αµπέλια» 

22.000.000 

214 2.3.2: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες» 7.500.000 

214 2.3.3: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα 
εσπεριδοειδή» 

17.260.000 

214 2.3.4: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες 
καλλιέργειες» 

4.000.000 

214 2.3.5: «∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών 
οινοποιήσιµων αµπελιών και διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων» 

900.000 

214 2.3.6: «∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος 
και του παραδοσιακού τοπίου µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές» 

15.000.000 

214 2.3.7: «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων» 7.000.000 

214 2.3.8: «Παροχή ενισχύσεων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
και της άγριας πανίδας».  

1.800.000 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους €35.250.282 σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού 1320/05. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από τα Μέτρα 2.2 και 2.3 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
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Η κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 



 143

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.1 
 
 «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιµα/ επιτραπέζια αµπέλια» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005 
  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
Η σηµασία του αµπελοοινικού τοµέα της Κύπρου, ο οποίος αξιοποιεί επικληνή, αβαθή και πετρώδη 
εδάφη είναι εξαιρετικά µεγάλη κυρίως από οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική 
άποψη. Οι συνολικές εκτάσεις µε οινοποήσιµα και επιτραπέζια αµπέλια είναι 14.000 εκτάρια, εκ των 
οποίων, τα 13.000 εκτάρια αφορούν οινοποιήσιµες ποικιλίες στα ηµιορεινά και ορεινά του τόπου. 
Στον τοµέα απασχολούνται γύρω στα 15.000 άτοµα τα οποία έχουν την αµπελουργία ως δεύτερη/ 
συµπληρωµατική, κυρίως, εργασία.  Η έλλειψη εργατικών χεριών, το ψηλό τους κόστος, ο επίπονος 
χαρακτήρας των καλλιεργητικών φροντίδων στα επικλινή εδάφη και η γενική τάση για εγκατάλειψη 
της υπαίθρου είχαν σαν αποτέλεσµα την επικράτηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων για καταστροφή των 
αγριόχορτων.  Η µηχανική καλλιέργεια έχει αντίθετα περιοριστεί σε σηµαντικό βαθµό και 
εφαρµόζεται σήµερα κυρίως σε αµπελώνες µε ψηλή ανά εκτάριο απόδοση.  Σαν αποτέλεσµα έχουν 
αυξηθεί οι κίνδυνοι τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον λόγω της υποβάθµισης της 
ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών καθώς και των εδαφών.  Εξάλλου, λόγω του ότι 
πολλοί αµπελώνες είναι επικλινείς, τα χηµικά παρασκευάσµατα που εφαρµόζονται στο έδαφος 
παρασύρονται από τα νερά της βροχής και µολύνουν άλλες πιο επίπεδες εκτάσεις καθώς και τις 
λεκάνες απορροής των µεγάλων υδατοφρακτών.  Η καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος 
καταστροφής των αγριόχορτων αντί χηµικής ζιζανιοκτονίας θα βοηθήσει στην εξάλειψη των πιο 
πάνω κινδύνων. 
 
Αναγκαιότητα αναστροφής της πρακτικής για χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων  
Η χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων στα οινοποιήσιµα και επιτραπέζια αµπέλια είχε τα τελευταία 
χρόνια καθολικά επικρατήσει έναντι της µηχανικής κατεργασίας του εδάφους. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: 
1. Η έντονη έλλειψη εργατικών χεριών 
2. Το υπερβολικά αυξηµένο κόστος των εργατικών χεριών 
3. Το επικλινές των εδαφών που καλλιεργούνται τα αµπέλια 
4. Τα φτωχά και πετρώδη εδάφη στα οποία καλλιεργούνται τα αµπέλια 
5. Η δυσκολία διακίνησης µηχανηµάτων στις περιοχές των αµπελιών 
6. Το µικρό και ακανόνιστο σχήµα των αµπελιών  
 
Η χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων παρουσιάζει τα ακόλουθα συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι 
της µηχανικής καλλιέργειας: 
1. Σηµαντικά χαµηλότερο κόστος εφαρµογής 
2. Μειωµένη χρήση εργατικών χεριών 
3. Ευκολία εφαρµογής σε επικλινή και πετρώδη εδάφη 
4. Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια καταπολέµησης των αγριόχορτων 
5. Καταπολέµηση ανεπιθύµητης βλάστησης σε σηµεία που δεν µπορούν να καλλιεργηθούν ή να 
καταπολεµηθούν µε άλλους τρόπους. 
 
Ως εκ των προαναφεροµένων, αιτιολογείται πλήρως η διαχρονική επικράτηση της καθολικής 
καταπολέµησης ζιζανίων στα επιτραπέζια και οινοποιήσιµα αµπέλια. Αυτό το γεγονός έχει, µε την 
πάροδο του χρόνου, δηµιουργήσει τα ακόλουθα περιβαλλοντικά και αγρονοµικά προβλήµατα: 
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1. Αύξηση των αγροπεριβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τη ρύπανση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδροφόρων στρωµάτων η οποία παρατηρείται από 
τη συνεχή χρήση ζιζανιοκτόνων. 

2. Μείωση της γονιµότητας των εδαφών λόγω της περιορισµένης µηχανικής 
κατεργασίας η οποία βοηθά στην οξυγόνωση του εδάφους και των ριζών. 

3. Μείωση της δυνατότητας συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος λόγω της συνεχούς 
συµπίεσης που υφίσταται από τη διέλευση µηχανηµάτων και την έλλειψη 
κατεργασίας που βοηθά στη δηµιουργία σωστής κατανοµής των πόρων του 
εδάφους. 

4. Υποβάθµιση της υφής και της ποιότητας των εδαφών λόγω µείωσης του πληθυσµού 
των µικροοργανισµών που διαβιούν σε αυτό.  

5. Αύξηση των κινδύνων εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των υπολειµµάτων ξηρής 
βλάστησης που εναποτίθενται στο έδαφος µε τη συνεχή χρήση των ζιζανιοκτόνων. 

 
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν τους ουσιαστικούς αγρονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 
που συνηγορούν στην αναγκαιότητα συνέχισης του Καθεστώτος κατά τη Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013. Η συµπερίληψη του Καθεστώτος αποσκοπεί στον περιορίσµο των επιβλαβών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον, την ποιότητα των γεωργικών εδαφών και του νερού µέσω της 
παροχής οικονοµικής ενίσχυσης. Αυτή, θα αντισταθµίσει το δυσβάστακτο οικονοµικό κόστος -  το 
οποίο θα επιβαρυνθεί ο γεωργός – λόγω τη εφαρµογής µιας φιλικότερης και περιβαλλοντικά 
αποδεκτής προσέγγισης όπως είναι η µηχανική κατεργασία του εδάφους ή η εκκοπή των 
αγριοχόρτων.   
 
Πρέπει επίσης να τονιστεί ο σηµαντικός κοινωνικοοικονοµικός ρόλος του Καθεστώτος το οποίο 
αποδεδειγµένα έχει συνεισφέρει στην βελτίωση  της εικόνας της Κυπριακής υπαίθρου. Η 
εξελισσόµενη εφαρµογή του καθεστώτος αυτού στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004-2006 έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει καρπούς σε ορισµένες περιοχές κυρίως µε την 
επανεµφάνιση ειδών γηγενούς βλάστησης (τα οποία έτειναν να εκλείψουν από τη συνεχή και έντονη 
χρήση ζιζανιοκτόνων). Συνεπώς η εφαρµογή του Καθεστώτος θα βοηθήσει στην ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές παραγωγής Οίνων 
Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ Πιτσιλιά, Κρασοχώρια Λεµεσού, Βουνί Παναγιάς – 
Αµπελίτης, Λαόνα Ακάµα και Κουµανδαρία) όπως καθορίζονται από το σχετικό ∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 
706/2004 που εφαρµόζει το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προιόντων. 
 
Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι: 
 

•  Η επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων λόγω της µείωσης στη χρήση 
ζιζανιοκτόνων   

• Μείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια 
των αµπελιών. 

•  Αειφορική διαχείριση των διαθέσιµων φυσικών πόρων. 

•  Προστασία της δηµόσιας υγείας 

•  Βελτίωση της υφής και γονιµότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιµης υγρασίας του 

•  Περιορισµός της έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών  

•  Συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 1782/2003. 

Επιβεβαιώνεται ότι οι δικαιούχοι θα εφαρµόζουν την Πολλαπλή Συµµόρφωση µε τις ισχύουσες 
νοµοθεσίες και ειδικότερα στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
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• Ο περί «Βιολογικής Παραγωγής Νόµος 160/ (Ι)/ 2001» που είναι πλήρως εναρµονισµένος µε 
την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) 2092/ 91 και (ΕΚ) 1804/ 99 του Συµβουλίου]. 

• Η εφαρµογή της Οδηγίας για τη λάσπη των οικιακών λυµάτων (86/ 278/ ΕΟΚ). 

• Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης άγριων πτηνών και Θηραµάτων Εφαρµοστικός Νόµος 
(152 (Ι)/ 2003) και η σχετική οδηγία του Συµβουλίου για τη ∆ιατήρηση των ΄Άγριων Πτηνών 
(79/ 409/ ΕΟΚ). 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµοι του 2002 µέχρι 2006 (Αρ. 106(Ι)/ 2002, 
Αρ. 160(Ι)/ 2006, 76(Ι)/ 2006) και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου περί Προστασίας  των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (86/ 
278 ΕΟΚ). 

• Η εφαρµογή της Οδηγίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (91/ 676/ ΕΟΚ). 

• Ο περί Προστασίας και διαχείρισης της φύσης της άγριας ζωής εναρµονιστικός νόµος 
(153(Ι)/ 2003) και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/ 43/ ΕΟΚ). 

• Ο Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που καθορίζει τις γενικές 
αρχές για την ασφάλεια των τροφίµων (ΕΚ 178/ 2002). 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης.  Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 
 

• η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση είναι 0,1 εκτάριο 

• συµπερίληψη στο Καθεστώς όλων των οινοποιήσιµων και επιτραπέζιων αµπελιών του 
αιτητή που αποτελούν µέρος της ίδιας συµπαγούς έκτασης 

• τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Από το έτος 2009 οι αιτητές 
θα πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

• αναλαµβάνουν σχετική δέσµευση  για πέντε έτη 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ  

 
Επιλέξιµη δράση είναι η µηχανική καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος καταστροφής των 
αγριόχορτων.  Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου των αµπελιών. 
  
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Για την εφαρµογή µηχανικής καλλιέργειας ή άλλου µηχανικού τρόπου καταστροφής των 
αγριόχορτων, αντί της ζιζανιοκτονίας, στα οινοποιήσιµα και επιτραπέζια αµπέλια θα παρέχεται 
ετήσια ενίσχυση 600 Ευρώ/ εκτάριο για κάλυψη του πρόσθετου κόστους.  
 
Για τους αµπελώνες που βρίσκονται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές µε υψόµετρο άνω των 800 
µέτρων ή µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων και µέση κλίση εδάφους 15% και άνω θα παρέχονται 
ακόµη 200 Ευρώ ανά εκτάριο. 
 
Η ψηλή κατ΄ έκταση επιδότηση αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι αµπελουργικές περιοχές της 
Κύπρου είναι κατά βάση σε επικλινείς περιοχές και ως εκ τούτου δυσχεραίνουν τις καλλιεργητικές 
φροντίδες µε αποτέλεσµα την δραµατική αύξηση του συνολικού κόστους λόγω της αλµατώδης 
αύξησης του πετρελαίου και των εργατικών. 
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Επιπλέον το γεγονός ότι τα εδάφη στις περιοχές αυτές είναι αβαθή, φτωχά σε θρεπτικές ουσίες και 
µε µεγάλες κλίσεις σε συνδυασµό µε τη χαµηλή βροχόπτωση των τελευταίων χρόνων επηρεάζουν 
σηµαντικά τον όγκο της παραγωγής µε συνέπεια την δραµατική µείωση του γεωργικού εισοδήµατος.    
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για µηχανική αντιµετώπιση των ζιζανίων έναντι 
ζιζανιοκτονίας 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή της 
δράσης αλλά και οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί ο γεωργός. Το κόστος περιλαµβάνει την 
αµοιβή της ανθρώπινης εργασίας η οποία προκύπτει από την εφαρµογή της δράσης καθώς επίσης 
και το κόστος χρήσης των γεωργικών µηχανηµάτων που απαιτούνται. Στις δαπάνες τις οποίες δεν 
πραγµατοποιεί ο γεωργός υπολογίζεται η αξία του ζιζανιοκτόνου και το κόστος της µηχανικής και 
ανθρώπινης εργασίας για την εφαρµογή του. Ακολούθως από το κόστος που προκύπτει από την 
εφαρµογή της δράσης αφαιρούνται οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί πλέον ο γεωργός και η 
διαφορά ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά ένα χρόνο µετά την υποβολή της αίτησης και νοουµένου ότι 
θα συµπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα 
χρόνο νοουµένου ότι συµπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι. 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 2.3.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 11.000.000 11.000.000 22.000.000  22.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Στο Μέτρο υπάρχει Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) ύψους  
€ 14.500.000. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καµία παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις.  
 
Αναµένεται κατ’ εκτίµηση ότι οι δεσµεύσεις του ποσού της συµπληρωµατικής εθνικής 
χρηµατοδότησης θα κατανεµηθούν ως εξής 
 
2009: €4.350.000   
 
2010: €5.075.000   
 
2011: €5.075.000   
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΧΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΥΣ  ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

5.800 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  6.000 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

6.000 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 5.800 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

6.000 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 
Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.2 
 
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/ 2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
Η πατατοκαλλιέργεια αποτελεί το κυριότερο εξαγωγικό γεωργικό προϊόν της Κύπρου.  Η συνολική 
καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται στα 5.000 εκτάρια.  Λόγω της πολύχρονης εντατικής καλλιέργειας 
της πατάτας, συνήθως ως συνεχούς µονοκαλλιέργειας και µερικές φορές ως σύστηµα διετούς 
αµειψισποράς, σε µια σχετικά µεγάλη συµπαγή έκταση στα Κοκκινοχώρια Επαρχίας Αµµοχώστου-
Λάρνακας και σε µικρότερο βαθµό σε άλλες Επαρχίες, έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, µείωσης της γονιµότητας του εδάφους και της ποιότητας του 
προϊόντος.  Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση εδαφικών παρασίτων.  Κατά συνέπεια απαιτείται η 
εφαρµογή παραδοσιακού συστήµατος τριετούς αµειψισποράς µε υποχρεωτική εφαρµογή χλωρής 
λίπανσης και συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής (Ο.∆.Π. – ΙCM) πατατών, για 
προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Με την εφαρµογή του µέτρου αναµένεται επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων 
λόγω της µείωσης στη χρήση αγροχηµικών παρασκευασµάτων και ορθολογιστικής χρήσης του 
νερού. Παράλληλα αναµένεται η διευκόλυνση της εµπορίας πατατών στις υπεραγορές της Ευρώπης 
αφού θα παράγονται σύµφωνα µε τις αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής.  
 
Η συνέχιση της δράσης για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής κατά την επόµενη περίοδο 
θα εξεταστεί µε βάση τις νέες απαιτήσεις, του νέου κανονιστικού πλαισίου, των τάσεων που θα 
επικρατούν στις αγορές και τυχόν προβληµάτων που θα διαπιστωθούν. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Ειδικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι: 
• η µείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια 

πατατών, 

• η αειφορική διαχείριση των διαθέσιµων φυσικών πόρων, 

• η µείωση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων και η βελτίωση της ποιότητας και 
ασφάλειας των παραγόµενων προϊόντων, 

• η προαγωγή της επαγγελµατικής ασφάλειας και ευηµερίας των παραγωγών και του εργατικού 
προσωπικού, 

• η προστασία της δηµόσιας υγείας, 

• η προσαρµογή της παραγωγής των κυπριακών πατατών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις 
αυξηµένες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού καταναλωτικού κοινού, 

• βελτίωση της υφής και γονιµότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιµης υγρασίας του. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 
Στο Καθεστώς αυτό περιλαµβάνονται δυο επιλέξιµες δράσεις που σκοπό έχουν να προωθηθούν 
καλλιεργητικές µέθοδοι και τεχνικές παραγωγής και διαχείρισης που σέβονται το περιβάλλον, ιδίως 
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για να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή/ και να 
προαχθεί η βιοποικιλοµορφία. 
 
1.Τριετής Αµειψισπορά 
Επιλέξιµη δράση είναι η εφαρµογή τριετούς συστήµατος αµειψισποράς που περιλαµβάνει εναλλαγή 
µε ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των σολανωδών και ένα χρόνο 
υποχρεωτική αγρανάπαυση µε τουλάχιστον δύο καλλιέργειες του εδάφους (φθινόπωρο - άνοιξη) και 
εφαρµογή χλωρής λίπανσης. 
 
2.Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής 
 
Η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής περιλαµβάνει βασικά τη διαχείριση της λίπανσης ,την 
ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού, και την πιστοποίηση της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής. Η διαχείριση της λίπανσης περιλαµβάνει βασικά 
αναλύσεις εδάφους και φύλλων και καθορισµό προγράµµατος λίπανσης. Η ολοκληρωµένη 
φυτοπροστασία περιλαµβάνει κυρίως προγράµµατα φυτοπροστασίας που βασίζονται σε φερµώνες, 
παγίδες, ωφέληµα έντοµα καθώς και ανάλυση των υπολειµµάτων. Η διαχείριση χρήσης του νερού 
περιλαµβάνει προγράµµατα άρδευσης και ωράρια άρδευσης. Επίσης αναγκαία θεωρείται η τήρησης 
αρχείου καθώς και η πιστοποίηση της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής. 
 
Επιλέξιµη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του νερού και των λιπασµάτων καθώς και η 
συνδυασµένη χρήση φυσικών και χηµικών µεθόδων φυτοπροστασίας µε στόχο τη διατήρηση των 
διαφόρων εχθρών και ασθενειών των πατατών σε οικονοµικά επίπεδα.  Οι γεωργοί που θα 
συµµετέχουν οφείλουν: 

• να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράµµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής και 
να τηρούν σχετικά στοιχεία 

• να διενεργούν αναλύσεις εδάφους ανά τριετία 

• να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης 
 
Το Καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές 
Κοκκινοχωριών, δυτικής Λευκωσίας, πεδινής ανατολικής Πάφου, δυτικής Λάρνακας και δυτικής 
Λεµεσού. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης.  
 
Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 

• η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση είναι 0,5 εκτάρια, 

• συµπερίληψη στο µέτρο όλων των πατατοφυτειών του αιτητή που αποτελούν µέρος της ίδιας 
συµπαγούς έκτασης, 

• τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Από το 2009 οι αιτητές θα 
πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

• ανάληψη των συγκεκριµένων αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια για τη δράση της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής και έξι χρόνια για τη δράση 
της τριετούς αµειψισποράς.  

• τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές 
ουσίες,  

• υποχρεωτική τήρηση αρχείων για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες. 
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης βασίζεται στο διαφυγόν εισόδηµα και τις επιπρόσθετες δαπάνες που 
προέρχονται από τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος.  Για τις δύο επιλέξιµες δράσεις που 
περιλαµβάνει η ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες οι αντίστοιχες 
ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες: 
 
1.Τριετής Αµειψισπορά  
Για την εφαρµογή του συστήµατος τριετούς αµειψισποράς και για ολόκληρη την έκταση µε την οποία 
ο κάθε δικαιούχος θα συµµετέχει στο σύστηµα αµειψισποράς, όπως περιγράφεται πιο πάνω, θα 
παρέχεται ενίσχυση ύψους µέχρι 525 Ευρώ/ εκτάριο κάθε χρόνο. 
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για την εφαρµογή του συστήµατος τριετούς 
συστήµατος αµειψισποράς 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του µερικού προϋπολογισµού µε 
κριτήριο το καθαρό κέρδος. Γίνεται δηλαδή σύγκριση του καθαρού κέρδους που προκύπτει για το 
γεωργό µε την εφαρµογή του διετούς συστήµατος αµειψισποράς σε σύγκριση µε το καθαρό κέρδος 
που προκύπτει για το γεωργό µε την εφαρµογή τριετούς συστήµατος αµειψισποράς. Η απώλεια του 
καθαρού κέρδους η οποία προκύπτει ανάγεται στο ένα έτος και ισούται µε το ετήσιο ύψος ενίσχυσης 
για την εφαρµογή της δράσης.  
 
2.Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής 
Για την εφαρµογή του συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής πατατών (π.χ. 
EUREPGAP, κ.ά.) θα παρέχεται ενίσχυση ύψους 375 Ευρώ/ εκτάριο το χρόνο.  Η ενίσχυση θα 
παρέχεται για την κάλυψη µέρους των αυξηµένων δαπανών που θα προκύπτουν από την 
χρησιµοποίηση παρασκευασµάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σε αντικατάσταση των 
συµβατικών χηµικών παρασκευασµάτων, για τη διενέργεια χηµικών αναλύσεων εδάφους για 
ορθολογιστική θρέψη των φυτών και για κάλυψη του κόστους πιστοποίησης. 
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για εφαρµογή Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
Παραγωγής (Ο. ∆. Π.) 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης αθροίζονται οι τρεις βασικοί παράγοντες που αποτελούν 
το κόστος εφαρµογής της Ο. ∆. Π.: 

1. ∆ιαχείριση λίπανσης η οποία περιλαµβάνει εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους και νερού 
ανάλογα µε το καλλιεργούµενο είδος και τη σύσταση του εδάφους καθώς επίσης και 
εργαστηριακές αναλύσεις φύλλων. 

2. Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία η οποία περιλαµβάνει προγράµµατα φυτοπροστασίας που 
βασίζονται σε φεροµόνες, παγίδες εντόµων, ωφέλιµα έντοµα και εργαστηριακές αναλύσεις 
υπολειµµάτων. 

3. Πιστοποίηση Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης παραγωγής η οποία περιλαµβάνει το κόστος 
πιστοποίησης από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης.  

Το άθροισµα των πιο πάνω ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της 
δράσης.  
 
Οι πατατοκαλλιεργητές στη σχετική δήλωση τους θα δικαιούνται να επιλέξουν κατά πόσο επιθυµούν 
να συµµετάσχουν στη µία ή και στις δύο δράσεις του καθεστώτος αυτού.  
 
Νοείται επίσης ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωµα για µεταφορά 
πόρων του Π.Α.Α. από την µία δράση στην άλλη σε περίπτωση που οι παραγωγοί επιδείξουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε µία από τις δύο δράσεις. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 2.3.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 3.750.000 3.750.000 7.500.000  7.500.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Υπάρχουν δεσµεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που ενισχύονται  800 
Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  4.500 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση 3.000 ha 
Συνολικός αριθµός συµβολαίων 1.100 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού κάλλους 

3.000 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης - 
(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των περιοχών απείρου 
φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.3  
 
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
 Άρθρο 39 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
Η συνολική καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται στα 5500 εκτάρια.  Η εντατική καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών και η συνεχής χρήση χηµικών λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών ουσιών για την 
καταπολέµηση των εχθρών και των ασθενειών και η χρήση ζιζανιοκτόνων προκαλούν επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος.  Παράλληλα η έλλειψη νερού και οι περίοδοι ανοµβρίας που παρατηρούνται 
στις Κυπριακές συνθήκες επιβάλλουν την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Η µείωση της 
χρήσης εισροών έχει ως αποτέλεσµα την προστασία, τη διατήρηση, τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων του οικοσυστήµατος στις περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών.  Το 
Καθεστώς παρέχει οικονοµική ενίσχυση για την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα 
εσπεριδοειδή ενώ, στοχεύει στη µείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών, χηµικών 
λιπασµάτων, την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση και τις ξενοβιοτικές ουσίες καθώς επίσης στη διατήρηση και βελτίωση της 
βιοποικιλότητας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί και προστατευτεί το περιβάλλον. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
Ανάµεσα στους στόχους του Καθεστώτος για την παροχή ενισχύσεων για την ανάληψη 
αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή είναι: 

• Η µείωση της χρήσης εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων και χηµικών λιπασµάτων. 

• Η µείωση ή και αντικατάσταση της χρήσης ζιζανιοκτόνων,  

• Η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, 

• Η ασφάλεια των εργαζοµένων, 

• Η παραγωγή εσπεριδοειδών ποιότητας, 

• Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, 

• Η προστασία της δηµόσιας υγείας, 

• Η βελτίωση και προαγωγή της βιοποικιλότητας. 

• Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Στο Καθεστώς  αυτό περιλαµβάνονται δυο επιλέξιµες δράσεις που σκοπό έχουν τη προστασία, τη 
διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε περιοχές και εκµεταλλεύσεις εσπεριδοειδών. 
 
1. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Εσπεριδοειδών.  
Η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής περιλαµβάνει βασικά τη διαχείριση της λίπανσης , την 
ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού, και την πιστοποίηση της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής. Η διαχείριση της λίπανσης περιλαµβάνει βασικά 
αναλύσεις εδάφους και φύλλων και καθορισµό προγράµµατος λίπανσης. Η ολοκληρωµένη 
φυτοπροστασία περιλαµβάνει κυρίως προγράµµατα φυτοπροστασίας που βασίζονται σε φερµώνες, 
παγίδες, ωφέληµα έντοµα καθώς και ανάλυση των υπολειµµάτων. Η διαχείριση χρήσης του νερού 
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περιλαµβάνει προγράµµατα άρδευσης και ωράρια άρδευσης. Επίσης αναγκαία θεωρείται η τήρησης 
αρχείου καθώς και η πιστοποίηση της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής. 
 
Επιλέξιµη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του νερού και των λιπασµάτων καθώς και η 
συνδυασµένη χρήση φυσικών, βιολογικών, µηχανικών και χηµικών µεθόδων φυτοπροστασίας µε 
στόχο τη διατήρηση των διαφόρων εχθρών και ασθενειών των εσπεριδοειδών σε οικονοµικά 
επίπεδα.  Οι γεωργοί που θα συµµετέχουν οφείλουν: 

• Να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράµµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής 
και να τηρούν σχετικά στοιχεία. 

• Να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό,Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης. 
 
2. Μηχανική αντιµετώπιση ζιζανίων έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων. 
Επιλέξιµη δράση είναι η µηχανική καταστροφή των ζιζανίων αντικαθιστώντας έτσι τις δυο 
εφαρµογές ζιζανιοκτόνων ανά περίοδο που αποτελούν την συνήθη πρακτική. Μια αντιµετώπιση θα 
γίνεται το φθινόπωρο για αντιµετώπιση των χειµερινών ζιζανίων και µια το καλοκαίρι για 
αντιµετώπιση των καλοκαιρινών ζιζανίων. Ο παραγωγός µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 
µέθοδο µηχανικής αντιµετώπισης (κατεργασία εδάφους, χορτοκοπτικά µηχανήµατα κλπ) των 
ζιζανίων αρκεί η µέθοδος να εξασφαλίζει επαρκή καταπολέµηση των ζιζανίων στην εκµετάλλευση 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι παραγωγοί θα εξακολουθούν να εφαρµόζουν µια 
καλλιέργεια του εδάφους κατά την περίοδο την άνοιξης όπως είναι η συνήθης καλλιεργητική 
πρακτική.  
 
Το Καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος σε φυτείες εσπεριδοειδών που εφαρµόζουν τις 
πιο πάνω αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις. 
 
Οι δράσεις αυτές δεν θεωρούνται επιλέξιµες στα επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων 
Παραγωγών και καλύπτονται µόνο από το ΠΑΑ 2007-2013 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης.  Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 
 

• Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση είναι 0,5 εκτάρια για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής 
και 0,3 εκτάρια για την µηχανική αντιµετώπιση των ζιζανίων.  

• Ανάληψη των συγκεκριµένων αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια.  

• τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Από το 2009 οι αιτητές θα 
πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

 
Οι δικαιούχοι που αιτούνται ενίσχυσης για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής 
Εσπεριδοειδών πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής 
(π.χ. EUREPGAP, Nature choice, Agro κτλ) από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης 
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις παραλιακές περιοχές, στη δυτική Λευκωσία και την ηµιορεινή Πιτσιλιά 
και στους νέους γεωργούς.  
 
Η συνέχιση της δράσης για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής κατά την επόµενη περίοδο 
θα εξεταστεί µε βάση τις νέες απαιτήσεις, του νέου κανονιστικού πλαισίου, των τάσεων που θα 
επικρατούν στις αγορές και τυχόν προβληµάτων που θα διαπιστωθούν. 
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το Καθεστώς θα περιλαµβάνει τις αντίστοιχες ενισχύσεις ανά δράση ως ακολούθως: 
 
1. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Εσπεριδοειδών 
Η ενίσχυση θα παρέχεται για την κάλυψη µέρους των αυξηµένων δαπανών που θα προκύπτουν 
από την χρησιµοποίηση παρασκευασµάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σε 
αντικατάσταση των συµβατικών χηµικών παρασκευασµάτων, για τη διενέργεια χηµικών αναλύσεων 
εδάφους για ορθολογιστική θρέψη των φυτών και για κάλυψη του κόστους πιστοποίησης.  Το ύψος 
της ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 550 Ευρώ ανά εκτάριο.  
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για εφαρµογή Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
Παραγωγής (Ο. ∆. Π.) 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης αθροίζονται οι τρεις βασικοί παράγοντες που αποτελούν 
το κόστος εφαρµογής της Ο. ∆. Π.: 

∆ιαχείριση λίπανσης η οποία περιλαµβάνει εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους και νερού 
ανάλογα µε το καλλιεργούµενο είδος και τη σύσταση του εδάφους καθώς επίσης και 
εργαστηριακές αναλύσεις φύλλων. 

Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία η οποία περιλαµβάνει την παρακολούθηση των εχθρών και 
ασθενειών των εσπεριδοειδών µε τη χρήση παγίδων και η αντιµετώπιση τους επιτυγχάνεται 
µε συνδυασµό βιολογικών, βιοτεχνολογικών, χηµικών, καλλιεργητικών ή φυτοβελτιωτικών 
µέτρων και κατά την οποία η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών περιορίζεται στην 
απολύτων αναγκαία.  

Πιστοποίηση Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης παραγωγής η οποία περιλαµβάνει το κόστος 
πιστοποίησης από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης.  

Το άθροισµα των πιο πάνω ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της 
δράσης.  
 
2. Μηχανική αντιµετώπιση ζιζανίων έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων  
 
Η ενίσχυση θα παρέχεται για την κάλυψη των αυξηµένων δαπανών που προκύπτουν από την 
αντικατάσταση της εφαρµογής και χρήσης ζιζανιοκτόνων (2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο) µε τη 
χρήση µηχανικών µέσων αντιµετώπισης τους. 
 
Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 300 Ευρώ ανά εκτάριο.  
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για µηχανική αντιµετώπιση των ζιζανίων έναντι 
ζιζανιοκτονίας 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή της 
δράσης αλλά και οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί ο γεωργός. Το κόστος περιλαµβάνει την 
αµοιβή της ανθρώπινης εργασίας η οποία προκύπτει από την εφαρµογή της δράσης καθώς επίσης 
και το κόστος χρήσης των γεωργικών µηχανηµάτων που απαιτούνται. Στις δαπάνες τις οποίες δεν 
πραγµατοποιεί ο γεωργός υπολογίζεται η αξία του ζιζανιοκτόνου και το κόστος της µηχανικής και 
ανθρώπινης εργασίας για την εφαρµογή του. Ακολούθως από το κόστος που προκύπτει από την 
εφαρµογή της δράσης αφαιρούνται οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί πλέον ο γεωργός και η 
διαφορά ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  
 
Το σύνολο των δαπανών των επιλέξιµων δράσεων ανέρχεται στα 850 ευρώ το εκτάριο για όσους θα 
επιλέξουν να συµµετέχουν και στις δύο δράσεις.  
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 

Καθεστώς 2.3.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 8.630.000 8.630.000 17.260.000  17.260.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Στο Μέτρο υπάρχει Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) ύψους  
€ 14.500.000. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καµία παρέκκλιση από τις προϋπόθεσεις που ορίζονται 
για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις.  
 
Αναµένεται κατ’ εκτίµηση ότι οι δεσµέυσεις του ποσού της συµπληρωµατικής εθνικής 
χρηµατοδότησης θα κατανεµηθούν ως εξής 
 
2009: €6.425.000   
 
2010: €5.075.000   
 
2011: €3.000.000   

 
Υπάρχουν δεσµεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός  γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που ενισχύονται  2.600 (+400 λόγω 

σχεδίου 
οικονοµικής 

ανασυγκρότησης) 
Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  7.500 ha 

(+1150 ha) 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση 4.000 ha 

(+600) 
Συνολικός αριθµός συµβολαίων 2.600 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού κάλλους 

4.000 ha 
(+600) 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της 
γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των περιοχών 
απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών αλλαγών  

 
Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.4 
 
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:  
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/ 2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Με την καλλιέργεια των σιτηρών και άλλων αροτραίων καλλιεργειών αξιοποιούνται κυρίως ξηρικές 
εκτάσεις φτωχής έως µέτριας γονιµότητας στις οποίες καµιά άλλη καλλιέργεια δεν θα µπορούσε να 
αποδώσει οικονοµικότερα.  Στην Κύπρο τα τελευταία 30 χρόνια προτιµάται ως επί το πλείστον η 
µονοκαλλιέργεια σιτηρών (κριθάρι), µε την εφαρµογή αγρανάπαυσης µόνο όταν παρουσιάζεται 
σοβαρό πρόβληµα µε ζιζάνια. Επιπρόσθετα οι γεωργοί αποφεύγουν την καλλιέργεια ψυχανθών 
διότι θεωρείται ασύµφορη κάτω από τις κυπριακές συνθήκες. Αυτή η γεωργική πρακτική οδήγησε σε 
αρνητικές συνέπειες όπως: τη δηµιουργία σοβαρού προβλήµατος δυσεξόντωτων ζιζανίων (βρόµος, 
αγριοβρώµη, µολόχα), τη µείωση της γονιµότητας του εδάφους, την αύξηση της χρήσης χηµικών 
λιπασµάτων και τελικά  την υποβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων σιτηρών. 
 
Η συνέχιση της παραδοσιακής καλλιέργειας των σιτηρών για την αξιοποίηση των ξηρικών εκτάσεων 
του νησιού στην οποία όµως θα εφαρµόζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, το οποίο θα 
περιλαµβάνει την υιοθέτηση ενός συστήµατος αµειψισποράς, αναµένεται ότι µακροπρόθεσµα θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της χρήσης αγροχηµικών παρασκευασµάτων, τον περιορισµό των 
δυσεξόντωτων ζιζανίων, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, τη βελτίωση της 
δοµής και της γονιµότητας του εδάφους. 
  
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Με την εφαρµογή του καθεστώτος αναµένεται επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών 
βελτιώσεων λόγω της µείωσης της χρήσης αγροχηµικών παρασκευασµάτων (γεωργικών φαρµάκων 
και λιπασµάτων).  Στόχοι του καθεστώτος είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων (ικανοποίηση των σχετικών προτύπων), ο περιορισµός του πληθυσµού των 
δυσεξόντωτων ζιζανίων στα σιτηρά αλλά και η βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του 
εδάφους. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων πρέπει να βρίσκονται εκτός 
µειονεκτικών περιοχών και να πληρούν τους πιο κάτω όρους:   
 
Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 
� Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση θα είναι 1 εκτάριο. 

� Τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Από το 2009 οι αιτητές θα 
πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

� Υποχρεωτική τήρηση αρχείων για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες.  
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� Κατά την περίοδο της αγρανάπαυσης θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο καλλιέργειες µία 
αργά το Φθινόπωρο ή νωρίς το Χειµώνα και µία νωρίς την ΄Άνοιξη.  Για πλήρη καταπολέµηση 
των ζιζανίων ίσως απαιτηθεί και τρίτη καλλιέργεια. 

� Ανάληψη των συγκεκριµένων αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων για έξι χρόνια. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Επιλέξιµη δράση είναι η εισαγωγή 
  
α) Είτε διετούς συστήµατος αµειψισποράς δηλαδή µια χρονιά σιτηρό και µια χρονιά αγρανάπαυση ή 
ψυχανθές είτε 
 
β) τριετούς συστήµατος δηλαδή µια χρονιά αγρανάπαυση και στις δύο άλλες χρονιές σιτηρό ή 
ψυχανθές.  
 
Σε περίπτωση επιλογής της καλλιέργειας µε ψυχανθή επιλέξιµα φυτά θα είναι τα καρποδοτικά 
ψυχανθή (βίκος και ρόβι) και τα όσπρια πλην των κουκιών (ρεβίθια, φακές, ξηρά φασόλια, λουβιά, 
λουβάνα, µπιζέλια, εξαιρουµένων όσων συγκοµίζονται πράσινα). Επίσης επιλέξιµος είναι ο 
συνδυασµός σιτηρών ψυχανθών για παραγωγή σανού. 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Τα συµβόλαια που θα υπογραφούν θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της πολλαπλής 
συµµόρφωσης όπως καθορίζονται από τον κανονισµό 1782/2003.  Οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από το µέτρο είναι επιπρόσθετες των υποχρεώσεων της πολλαπλής συµµόρφωσης. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει µέρος του διαφυγόντος εισοδήµατος και των επιπρόσθετων 
δαπανών που προέρχονται από τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος.  
 
Για την εφαρµογή του τριετούς συστήµατος αµειψισποράς όπως περιγράφεται στις επιλέξιµες 
δράσεις πιο πάνω, θα παρέχεται ενίσχυση µέχρι 32 Ευρώ ανά εκτάριο το έτος ενώ για την 
εφαρµογή του διετούς συστήµατος αµειψισποράς θα παρέχεται ενίσχυση µέχρι 48 Ευρώ ανά 
εκτάριο το έτος. Το ποσό αυτό θα αποτελεί ανώτατο όριο και εκπροσωπεί µέρος του διαφυγόντος 
εισοδήµατος του παραγωγού και των επιπρόσθετων δαπανών που προέρχονται  από τις 
δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος.  
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για την εφαρµογή του συστήµατος διετούς ή 
τριετούς συστήµατος αµειψισποράς 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού µε 
τη κριτήριο το Καθαρό Κέρδος. Γίνεται δηλαδή σύγκριση του Καθαρού Κέρδους που προκύπτει για 
το γεωργό µε την εφαρµογή του παραδοσιακού συστήµατος καλλιέργειας σε σύγκριση µε το 
Καθαρό Κέρδος που προκύπτει για το γεωργό µε την εφαρµογή διετούς ή τριετούς συστήµατος 
αµειψισποράς. Η απώλεια του Καθαρού Κέρδους η οποία προκύπτει ανάγεται στο ένα έτος και 
ισούται µε το ετήσιο ύψος ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  
 
Σηµειώνεται ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσών του ύψους 
ενίσχυσης σε περίπτωση που οι διαθέσιµες πιστώσεις είναι ανεπαρκείς. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά ένα χρόνο µετά την υποβολή της αίτησης και νοουµένου ότι 
θα συµπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα 
χρόνο νοουµένου ότι συµπληρώνονται επιτυχώς οι έλεγχοι. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.3.4 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.000.000 2.000.000 4.000.000  4.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

700 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  9.000 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

9.000 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 700 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

- 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  9.000 ha 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 
Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.5 
 
«∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και διάσωση 
παραδοσιακών φυλών ζώων» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.3.5 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 450.000 450.000 900.000  900.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Α.  ∆ΙΑΣΩΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005,  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 
Η ντόπια φυλή βοοειδών και η ντόπια φυλή παχύουρων προβάτων υπήρξαν για εκατοντάδες χρόνια 
οι κύριες φυλές µηρυκαστικών ζώων που εκτρέφονταν στην Κύπρο.  Η µηχανοποίηση της γεωργίας 
κατέστησε ασύµφορη την εκτροφή της ντόπιας φυλής βοοειδών, αφού κύριος λόγος της εκτροφής 
ήταν η άροση και οι µεταφορές.  Η ντόπια φυλή των παχύουρων προβάτων αντιµετωπίζει επίσης 
πρόβληµα επιβίωσης λόγω χαµηλής παραγωγικότητας. 
 
Είναι φανερό ότι οικονοµικοί λόγοι δεν δικαιολογούν υπό τις παρούσες συνθήκες τη διατήρηση της 
ντόπιας φυλής βοοειδών και της ντόπιας φυλής του κυπριακού παχύουρου προβάτου. Με τη 
δηµιουργία φυλών τόσο βοειδών όσο και προβάτων µε ψηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής και 
κρεοπαραγωγής η διατήρηση των παραδοσιακών φυλών καθίσταται ασύµφορη οικονοµικά. Λόγω 
της χαµηλής παραγωγικότητας των δύο προαναφερθεισών φυλών, η ζητούµενη οικονοµική στήριξη 
απαιτείται για κάλυψη µέρους του διαφυγόντος εισοδήµατος καθώς και του επιπρόσθετου κόστους 
εκτροφής και αναπαραγωγής των ζώων πέραν των δαπανών για καλή γεωργική πρακτική µε στόχο 
τον πολλαπλασιασµό και τη συντήρηση της φυλής, µε ταυτόχρονη εφαρµογή ενδεδειγµένης 
διαχείρισης και καλής διαβίωσης αυτών των ζώων που διατρέχουν άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης.  

 
Οι φυλές αυτές έχουν περιληφθεί στον κατάλογο της Οργάνωσης Τροφίµων και Γεωργίας σαν 
απειλούµενα µε εξαφάνιση ζώα.  Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο εκτρέφονται 200 αγελάδες και 30 
ταύροι ντόπιας φυλής βοοειδών καθώς και 550 ντόπια πρόβατα.  Όσον αφορά την πιστοποίηση 
(certification), και οι δύο φυλές, δηλαδή η ντόπια φυλή βοοειδών και το ντόπιο παχύουρο πρόβατo 
έχουν µελετηθεί επισταµένα από το Τµήµα Γεωργίας και από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της 
Κύπρου και τα µορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά τους έχουν κωδικοποιηθεί.  Παρά το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν αναγνωρισµένοι Σύνδεσµοι Εκτροφέων των δύο φυλών, τα χαρακτηριστικά τους  
είναι σαφώς γνωστά και περιγράφονται σε διάφορες δηµοσιεύσεις διεθνών, επιστηµονικών 
περιοδικών όπως π.χ. το «Animal Genetic Resources Information», Volume 4, 1985, της FAO και, 
παλαιότερα, το «Cyprus Agricultural Journal», 1934 (pages 100-102).  Λεπτοµερής περιγραφή 
δίνεται επίσης από τον I.L. Mason, στο βιβλίο του «The sheep Breeds of the Mediterranean»1967, 
Edinburgh, FAO 215p.p. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 
Στόχος του Καθεστώτος είναι η διάσωση, διατήρηση στο φυσικό τους περιβάλλον και η αύξηση του 
αριθµού των ζώων της αυτόχθονης (ντόπιας) φυλής βοοειδών και της ντόπιας φυλής προβάτου 
(κυπριακού παχύουρου), προκειµένου να διατηρηθούν στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά και να 
αυξηθεί η γενετική ποικιλοµορφία µε τις προστατευµένες αυτές φυλές οι οποίες αποτελούν ιστορικό/ 
γενετικό κεφάλαιο στο περιβάλλον της Κύπρου 

 
Η διατήρηση και αύξηση του αριθµού των ζώων στοχεύει: 

 
- στην προστασία και την αποτελεσµατική διαχείριση γενετικού υλικού που είναι απόλυτα 

προσαρµοσµένο στις ειδικές συνθήκες του τοπικού περιβάλλοντος και που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παράδοσης και του πολιτιστικού τοπίου της κυπριακής υπαίθρου 

 
- στην αξιοποίηση των επιθυµητών γενετικών ιδιοτήτων των προστατευο-  

µένων  φυλών για παραγωγικούς σκοπούς 
 

- στην ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήµης 
 
Ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν δεσµευτεί για την διατήρηση και 
εκτροφή της ντόπιας φυλής βοοειδών και της ντόπιας φυλής προβάτων στο φυσικό τους 
περιβάλλον και η αύξηση του αριθµού των ζώων αυτών. 

 
Για τη διατήρηση της ντόπιας φυλής βοοειδών και της ντόπιας φυλής προβάτων σε ικανοποιητικό 
αριθµό είναι ανάγκη να εγκαθιδρυθεί καθεστώς παραχώρησης οικονοµικής βοήθειας προς τους 
αγελαδοτρόφους και προβατοτρόφους ώστε να ενθαρρυνθούν να συµβάλουν στη διάσωση των  
υπό αναφορά φυλών.  Το µέτρο θα καλύπτει όλες τις εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν βοοειδών της 
ντόπιας φυλής και κυπριακά παχύουρα πρόβατα.   

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
∆ικαιούχοι για συµµετοχή στη ∆ράση είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που 
κατέχουν/εκτρέφουν νόµιµα παραγωγικά ζώα της ντόπιας φυλής βοοειδών και της φυλής του 
κυπριακού παχύουρου προβάτου. 

 
Οι κάτοχοι ζώων ντόπιας  φυλής βοοειδών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη πιο πάνω δράση 
πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους και υποχρεώσεις: 

 

• Να έχουν και διατηρούν καθαρόαιµα ζώα της ντόπιας φυλής. 

• Να κατέχουν ζώα ηλικίας τουλάχιστο 12 µηνών κατά την καταβολή της ετήσιας 
επιδότησης. 

• Οι αιτητές δεσµεύονται να διατηρήσουν τα ζώα τους καθαρόαιµα και σε καλή 
παραγωγική κατάσταση και υπό συνθήκες ευηµερίας. 

• Να επιτρέπουν στο Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τη χρήση ορµονών για το 
συγχρονισµό του οίστρου των αγελάδων. 

• Να γονιµοποιούν τις αγελάδες µε σπέρµα ντόπιων ταύρων µε τη µέθοδο της τεχνητής 
σπερµατέγχυσης ή µε φυσική οχεία µε τη χρήση καθαρόαιµων ντόπιων ταύρων. 

• Να ακολουθούν τις οδηγίες του Τµήµατος Γεωργίας σε ότι αφορά τη σωστή διατροφή, 
στέγαση, αναπαραγωγή και διαχείριση των ντόπιων αγελάδων και ταύρων και την τυχόν 
κράτηση στοιχείων. 

• Να αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Τµήµατος Γεωργίας 
και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε ζωή, 
διατηρούνται σύµφωνα µε τον περί Ευηµερίας των Ζώων Νόµο και εκτρέφονται και 
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τυγχάνουν διαχείρισης  στο φυσικό τους περιβάλλον  ως οι οδηγίες του Τµήµατος 
Γεωργίας. 

 
Οι κάτοχοι κυπριακών παχύουρων προβάτων που θα συµµετάσχουν στη δράση πρέπει να 
πληρούν τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. 
 

- Κατέχουν και διαχειρίζονται ζώα καθαρόαιµα της ντόπιας φυλής παχύουρου προβάτου σε 
εντελώς χωριστή µονάδα και υποστατικά από ζώα άλλων φυλών. 
- Επιλέξιµα ζώα είναι αυτά που είναι τουλάχιστον 12 µηνών, τα οποία βρισκονται στο κοπάδι 
κατά την ηµέρα διενέργιας του ελέγχου ή τουλάχιστον κατά την ηµέρα καταβολής της ετήσιας 
ενίσχυσης. Στην δεύτερη περίπτωση το επιλέξιµο ζώο θα πρέπει να επαληθεύεται διοικητικά 
από το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην βάση του αριθµού αναγνώρισης του ζώου.  
- Οι προβατίνες γονιµοποιούνται κατά προτίµηση µε φυσική οχεία,  επιτρέπεται όµως και η 
εφαρµογή της µεθόδου της τεχνητής σπερµατέγχυσης µε σπέρµα ντόπιων κριών, εφόσον 
υπάρχει διαθέσιµο. 
- Συνεργάζονται πλήρως µε το Τµήµα Γεωργίας και  εφαρµόζουν τις οδηγίες των λειτουργών 
του που αφορούν τη διατροφή, στέγαση, διαχείριση, αναπαραγωγή και κράτηση στοιχείων. 
- Αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Τµήµατος Γεωργίας και του 
Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε ζωή, 
διατηρούνται µε βάση τον περί Ευηµερίας των Ζώων Νόµο και τυγχάνουν σωστής διατροφής, 
διαχείρισης και στέγασης στο φυσικό τους περιβάλλον. 

- Οι αιτητές θα υπογράφουν συµβόλαια πενταετούς διάρκειας µε τον Επίτροπο Αγροτικών 
Πληρωµών ότι δεσµεύονται να διατηρήσουν τα ζώα τους καθαρόαιµα και σε καλή παραγωγική 
κατάσταση και υπό συνθήκες ευηµερίας. 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Επιλέξιµη δράση είναι η εκτροφή/ διατήρηση ζώων των ντόπιων φυλών προβάτων και αγελάδων 
για πέντε (5) ηµερολογιακά έτη και η διαχείριση τους σύµφωνα µε τον Περί Ευηµερίας των Ζώων 
Νόµο και σχετικούς κοινοτικούς Κανονισµούς της. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ∆ράση προνοεί την παραχώρηση επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους που διατηρούν ζώα: 

(α) της ντόπιας φυλής βοοειδών ως ακολούθως: 
 €300 /το χρόνο για κάθε Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου 

Σηµειώνεται ότι κάθε αγελάδα και κάθε ταύρος που χρησιµοποιείται για φυσική οχεία 
αντιστοιχεί µε µια Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου  

 
 (β) της ντόπιας φυλής προβάτων ως ακολούθως: 
 € 375,5 / το χρόνο για κάθε Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου  

Σηµειώνεται ότι κάθε 6,5 προβατίνες ή κριοί αντιστοιχούν µε µια Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου. 
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Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για τη διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων 
που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το διαφυγόν εισόδηµα του γεωργού από την εφαρµογή της δράσης αλλά και 
το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή αυτής. Το διαφυγόν 
εισόδηµα ισούται µε τη διαφορά του εισοδήµατος του παραγωγού που προκύπτει από ένα εµπορικό 
ζώο  µείον το εισόδηµα του παραγωγού που προκύπτει από ένα παραδοσιακό ζώο. Το επιπλέον 
κόστος ισούται µε τη διαφορά του κόστους παραγωγής που προκύπτει από ένα παραδοσιακό ζώο 
µείον το κόστος παραγωγής που προκύπτει από ένα βελτιωµένο ζώο. Το άθροισµα του 
διαφυγόντος εισοδήµατος και του επιπλέον κόστους ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για 
την εφαρµογή της δράσης.  
 
Το ύψος ενίσχυσης για διατήρηση των παραδοσιακών φυλών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση 
υπερβαίνει για το παχύουρο πρόβατο κατά 175 ευρώ και για την αγελάδα ντόπιας φυλής κατά 100 
ευρώ το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος ενίσχυσης µε βάση τα όσα προβλέπονται στο Παράρτηµα του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005. Η υπέρβαση αυτή είναι δυνατή µε βάση τα όσα αναφέρονται στους 4 
αστερίσκους του ίδιου Παραρτήµατος. Η υπέρβαση των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων ενίσχυσης 
οφείλεται στις πολύ µεγάλες απώλειες που προκύπτουν για τον γεωργό από τη διατήρηση των εν 
λόγω φυλών ζώων οι οποίες είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από τα µέγιστα όρια που προβλέπει το 
Παράρτηµα του Κανονισµού. Οι απώλειες είναι αποτέλεσµα της δραστικής µείωσης της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος (σε σχέση µε τις βελτιωµένες φυλές ζώων) και κατ’ επέκταση µειώνεται και το 
εισόδηµα του παραγωγού. Περισσότερες λεπτοµέρεις που στοιχειωθετούν τα όσα αναφέρονται πιο 
πάνω παρατίθενται στο Παράρτηµα IV του Προγράµµατος. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Η ενίσχυση θα δίδεται το αργότερο ένα χρόνο µετά την υποβολή της αίτησης νοουµένου ότι θα 
συµπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

35 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  ∆εν εφαρµόζεται 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

∆εν εφαρµόζεται 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 35 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  1 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

∆εν εφαρµόζεται 

(β) την ποιότητα νερού  ∆εν εφαρµόζεται 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  ∆εν εφαρµόζεται 
(δ) την ποιότητα εδάφους  ∆εν εφαρµόζεται 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

∆εν εφαρµόζεται 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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Β. ∆ΙΑΣΩΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
 
ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ  
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
214 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
 

Υπάρχουν παραδοσιακές ποικιλίες χαµηλής παραγωγικότητας που απειλούνται µε εξαφάνιση. 
Αυτές είναι το Μαραθεύτικο (ή Βαµβακάδα), η Λευκάδα, η Προµάρα, το Σπούρτικο, η Μοροκανέλλα, 
το Γιαννούδι, το Φλούρικο, η Κανέλλα και το Όµοιο.  Οι ποικιλίες αυτές υπάρχουν σήµερα σε πολύ 
µικρές εκτάσεις ως εξής:   

• Ως προς τις λευκές ποικιλίες, από την Προµάρα έχουν αποµείνει µόνο 7 δεκάρια ενώ η 
Κανέλλα, Μοροκανέλλα και Σπούρτικο απαντώνται µόνο διάσπαρτα.   

• Ως προς τις ερυθρές ποικιλίες, έχουν αποµείνει µόνο 1200 δεκάρια Μαραθεύτικό, 1100 
δεκάρια Λευκάδα και ίχνη µόνο από το Γιαννούδι, το Φλούρικο και το Όµοιο. Όλες οι 
προταθείσες ποικιλίες είναι ντόπιες και ως τέτοιες έχουν περιγραφεί από το διάσηµο Γάλλο 
αµπελογράφο  κ. Pierre Galet (Progres Agricole et Viticole, 1990, 107, No11). 

 
Οι κάτοχοι αµπελιών από παραδοσιακές, υπό εξαφάνιση, ποικιλίες δεν έχουν οποιοδήποτε 
οικονοµικό κίνητρο για να τις διατηρήσουν. Αντίθετα, µε τη διατήρηση τους υφίστανται σοβαρή 
µείωση του εισοδήµατος αφενός εξαιτίας της, κατά κανόνα, µειωµένης παραγωγικότητας των 
ποικιλιών αυτών και, αφετέρου, εξαιτίας της µειωµένης τιµής των σταφυλιών τους (έναντι ποικιλιών 
που θα µπορούσαν να φυτευτούν). 
 
Η παρέµβαση αποσκοπεί στη διατήρηση των παραδοσιακών αυτών ποικιλιών αµπελώνων χαµηλής 
παραγωγικότητας και υψηλής ποιοτικής αξίας που απειλούνται µε εξαφάνιση και οι οποίες 
εµφανίζουν σήµερα πολύ αναβαθµισµένο οινολογικό ενδιαφέρον.  Επίσης αποσκοπείται η διάσωση 
των παραδοσιακών οινοποιήσιµων ποικιλιών υπό εξαφάνιση προκειµένου να διατηρηθεί η 
βιοποικιλότητα, η γενετική ποικιλοµορφία του φυτικού κεφαλαίου και η καλή κατάσταση 
παραδοσιακών οινοποιήσιµων αµπελιών χαµηλής παραγωγικότητας. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος.  Η ∆ράση θα καλύπτει όλες τις αµπελουργικές περιοχές. 
 
Κύριοι στόχοι του Καθεστώτος είναι η παροχή ειδικής ενίσχυσης προς τους καλλιεργητές τέτοιων 
ποικιλιών για την διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος, και της διάσωσης 
παραδοσιακών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπελιών υπό εξαφάνιση.  Επίσης η διάσωση των 
παραδοσιακών οινοποιήσιµων ποικιλιών υπό εξαφάνιση προκειµένου να διατηρηθεί η 
βιοποικιλότητα και η γενετική ποικιλοµορφία του φυτικού κεφαλαίου, και τέλος η διατήρηση σε καλή 
κατάσταση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών χαµηλής παραγωγικότητας. 
 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1782/2003 
 
Επιβεβαιώνεται ότι θα ακολουθείται η Πολλαπλή Συµµόρφωση και ειδικότερα τα πιο κάτω: 

 



 164

Ο περί «Βιολογικής Παραγωγής Νόµος 160/ (Ι)/ 2001» που είναι πλήρως εναρµονισµένος µε την 
αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) 2092/ 91 και (ΕΚ) 1804/ 99 του Συµβουλίου).  Η 
εφαρµογή της Οδηγίας για τη λάσπη των οικιακών λυµάτων (86/ 278/ ΕΟΚ). 
 

Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης άγριων πτηνών και Θηραµάτων Εφαρµοστικός Νόµος (152 (Ι)/ 
2003 και η σχετική οδηγία του Συµβουλίου για τη ∆ιατήρηση των Άγριων Πτηνών (79/ 409/ ΕΟΚ). 
 

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµοι του 2002 µέχρι 2006 (Αρ. 106(Ι)/ 2002, Αρ. 
160(Ι)/ 2006, 76(Ι)/ 2006 και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου περί Προστασίας των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (86/ 278/ ΕΟΚ).   
 
Η εφαρµογή της Οδηγίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης (91/ 676/ ΕΟΚ).   
 
Ο περί Προστασίας και διαχείρισης της φύσης της άγριας ζωής εναρµονιστικός νόµος (153(Ι)/ 2003) 
και η σχετική Οδηγία του Συµβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (92/ 43/ ΕΟΚ).   
 
Ο Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που καθορίζει τις γενικές αρχές 
για την ασφάλεια των τροφίµων (ΕΚ 178/ 2002). 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά η νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές γης οι οποίοι καλλιεργούν 
υπό εξαφάνιση παραδοσιακές ποικιλίες οινοποιήσιµων αµπελιών καιι: 

• προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για την καλή κατάσταση των 
φυτειών, περιλαµβανόµενης της µηχανικής καλλιέργειας ή άλλου µηχανικού τρόπου 
καταστροφής των αγριόχορτων, αντί ζιζανιοκτονίας 

• τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Από το 2009 οι αιτητές θα 
πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

• αναλαµβάνουν την σχετική δέσµευση για πέντε έτη 
 
Νοείται ότι όσοι αιτητές συµµετέχουν στο Καθεστώς αυτό δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο 
Καθεστώς 2.3.1: «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα αµπέλια». 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 
Επιλέξιµη δράση είναι η µηχανική καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος καταστροφής των 
αγριόχορτων.  Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου των αµπελιών. 

 
Η διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπό εξαφάνιση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων 
αµπελιών χαµηλής παραγωγικότητας. 
 
ΥΨΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

Για τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών θα παρέχεται ενίσχυση 
900 Ευρώ ανά εκτάριο. 
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Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για τη ∆ιατήρηση Παραδοσιακών ποικιλιών 
αµπελιών 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το διαφυγόν εισόδηµα του γεωργού από την εφαρµογή της δράσης αλλά και 
το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή αυτής. Το διαφυγόν 
εισόδηµα ισούται µε τη διαφορά του εισοδήµατος του παραγωγού που προκύπτει από ένα 
εκτάριο  καλλιεργούµενο µε εµπορικές ποικιλίες αµπελιών µείον το εισόδηµα του παραγωγού που 
προκύπτει από ένα εκτάριο καλλιεργούµενο µε παραδοσιακές ποικιλίες αµπελιών. Το επιπλέον 
κόστος ισούται µε τη διαφορά του κόστους παραγωγής που προκύπτει από ένα 
εκτάριο  καλλιεργούµενο µε εµπορικές ποικιλίες αµπελιών µείον το εισόδηµα του παραγωγού που 
προκύπτει από ένα εκτάριο καλλιεργούµενο µε παραδοσιακές ποικιλίες αµπελιών. Το άθροισµα του 
διαφυγόντος εισοδήµατος και του επιπλέον κόστους ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για 
την εφαρµογή της δράσης.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά το αργότερο σε ένα χρόνο µετά την υποβολή της αίτησης και 
νοουµένου ότι θα συµπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι. Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα 
δίνονται κάθε ένα χρόνο νοουµένου ότι συµπληρώνονται επιτυχώς οι έλεγχοι. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

160 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  120 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

120 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 160 

Απόδοση   

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  1 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

120 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.6 
 
«Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες δέντρων και θάµνων, µε 
έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Άρθρο 39 του Κανονισµού 1698/ 2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Στις ορεινές περιοχές, µεγάλη έκταση καλύπτεται από ξηρικές καλλιέργειες όπως οινοποιήσιµα 
αµπέλια, µεµονωµένα δέντρα ελιάς, αµυγδαλιάς και χαρουπιάς, καθώς και θαµνώδη βλάστηση, 
φυτείες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της φυτικής βιοποικιλότητας στην Κύπρο και 
σχετίζονται άρρηκτα µε την παράδοση. 
 
Η καλλιέργεια των παραδοσιακών αυτών φυτειών αφορά κατά κανόνα εδάφη επικλινή, αβαθή και 
πετρώδη στα οποία δύσκολα µπορούν να αποδώσουν άλλες καλλιέργειες και όπου δύσκολα 
µπορούν να διεκπεραιωθούν οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες. 
Συγκεκριµένα, το ιδιαίτερο τοπογραφικό ανάγλυφο,  η δύσκολη προσπέλαση στα τεµάχια, ο 
µικροτεµαχισµός και η έντονη κλίση του εδάφους που κατά κανόνα χαρακτηρίζουν τις ορεινές 
περιοχές σε συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους του εργατικού δυναµικού και τη συνεχώς 
αυξανόµενη τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου, είχε σαν αποτέλεσµα τη χρήση χηµικών 
παρασκευασµάτων/ ζιζανιοκτόνων για την καταστροφή των ζιζανίων. 
 
Το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στον περιορισµό της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τη 
χρήση των χηµικών παρασκευασµάτων  και στην προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρησης 
του παραδοσιακού τοπίου, συµβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των εδαφών από τη 
διάβρωση και στη συγκράτηση του πληθυσµού στις ορεινές περιοχές. 

 
Αναγκαιότητα αναστροφής της πρακτικής για χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων  
Η χρήση της χηµικής καταπολέµησης των ζιζανίων είχε τα τελευταία χρόνια επικρατήσει να 
εφαρµόζεται καθολικά εις βάρος της µηχανικής κατεργασίας του εδάφους. Οι κυριότεροι λόγοι για 
την κατάσταση αυτή είναι οι ακόλουθοι : 
1. Η έντονη έλλειψη εργατικών χεριών 
2. Το υπερβολικά αυξηµένο κόστος των εργατικών χεριών 
3. Το επικλινές των εδαφών που καλλιεργούνται  
4. Τα φτωχά και πετρώδη εδάφη  
5. Η δυσκολία διακίνησης µηχανηµάτων στις περιοχές αυτές  
 
Η χρήση της χηµικής καταπολέµησης των ζιζανίων παρουσιάζει τα ακόλουθα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα έναντι της µηχανικής καλλιέργειας για καταπολέµηση των αγριόχορτων: 
1. Σηµαντικά χαµηλότερο κόστος εφαρµογής 
2. Μειωµένη χρήση εργατικών χεριών 
3. Ευκολία εφαρµογής σε επικλινή και πετρώδη εδάφη 
4. Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια καταπολέµησης των αγριόχορτων 
5. Καταπολέµηση ανεπιθύµητης βλάστησης σε σηµεία που δεν µπορούν να καλλιεργηθούν ή να 
καταπολεµηθούν µε άλλους τρόπους. 
 
Ως εκ των προαναφεροµένων αιτιολογείται πλήρως η διαχρονική επικράτηση της καθολικής χρήσης 
της χηµικής καταπολέµησης ζιζανίων γεγονός που έχει δηµιουργήσει µε την πάροδο του χρόνου τα 
ακόλουθα περιβαλλοντικά και αγρονοµικά προβλήµατα: 
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• Αύξηση των αγροπεριβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τη ρύπανση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδροφόρων στρωµάτων η οποία παρατηρείται από 
τη συνεχή χρήση ζιζανιοκτόνων. 

• Μείωση της γονιµότητας των εδαφών λόγω της περιορισµένης µηχανικής 
κατεργασίας η οποία βοηθά στην οξυγόνωση του εδάφους και των ριζών. 

• Μείωση της δυνατότητας συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος λόγω της συνεχούς 
συµπίεσης που υφίσταται από τη διέλευση µηχανηµάτων και την έλλειψη 
κατεργασίας που βοηθά στη δηµιουργία σωστής κατανοµής των πόρων του 
εδάφους. 

• Υποβάθµιση της υφής και της ποιότητας των εδαφών λόγω µείωσης του πληθυσµού 
των µικροοργανισµών που διαβιούν σε αυτό.  

• Αύξηση των κινδύνων εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των υπολειµµάτων ξηρής 
βλάστησης που εναποτίθενται στο έδαφος µε τη συνεχή χρήση των ζιζανιοκτόνων. 

 
Η συµπερίληψη του καθεστώτος αυτού αποσκοπεί στο να περιορίσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις για 
το περιβάλλον και την ποιότητα των γεωργικών εδαφών και νερού µε την παροχή οικονοµικής 
ενίσχυσης που θα αντισταθµίσει το δυσβάστακτο οικονοµικό κόστος το οποίο θα επιβαρυνθεί ο 
γεωργός µε την αλλαγή της ακολουθούµενης πρακτικής που συνίσταται στην καταπολέµηση των 
ζιζανίων µε χηµικά µέσα µε την πιο αποδεχτή περιβαλλοντικά µηχανική κατεργασία ή εκκοπή των 
αγριόχορτων.   
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι κυριότεροι στόχοι του καθεστώτος είναι: 
• ο περιορισµός της συνολικής περιβαλλοντικής ρύπανσης/ επιβάρυνσης από τη χρήση χηµικών 

ζιζανιοκτόνων 

• διατήρηση/ βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους 

• η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου 

• η διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού περιβάλλοντος και της υψηλής φυσικής αξίας του 
παραδοσιακού τοπίου 

• η  συγκράτηση του πληθυσµού στις µειονεκτικές περιοχές 

• η διατήρηση της φυσικής υποδοµής ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη πρόσθετων 
δραστηριοτήτων 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος.  Προτεραιότητα θα δίνεται κυρίως στις µειονεκτικές 
περιοχές και στους νέους γεωργούς. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης. Οι ∆ικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:  

• να είναι αρχηγοί/κάτοχοι/διαχειριστές γεωργικών εκµεταλλεύσεων έκτασης  όχι µικρότερης του 1 
δεκαρίου (για την περίπτωση των φουντουκιών ισχύει ως ελάχιστη έκταση το µισό δεκάριο). 

• να δεσµεύονται για ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων και για τήρηση συγκεκριµένων 
αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων οι οποίες θα περιγράφουν µε λεπτοµέρεια στα εγχειρίδια 
εφαρµογής του µέτρου. 
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• να τηρούν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες. Από το 2009 οι αιτητές θα πρέπει 
να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

• να διευκολύνουν και συνεργάζονται µε τα ελεγκτικά όργανα. 

• να τηρούν ηµερολόγιο µε τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες. 
 
Οι επιλέξιµες δράσεις είναι οι εξής:  
Α. Σε ποικιλίες/είδη δένδρων που σχετίζονται µε την παράδοση και είναι χαρακτηριστικά της 

φυσιογνωµίας του τοπίου όπως π.χ. αµυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, πολεµιδιές κ.τ.λ.. 
-  η εφαρµογή δύο µηχανικών καλλιεργειών το χρόνο έναντι χηµικής καταπολέµησης, µε σκοπό την 

καταστροφή    των αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη).  
-  σκάλισµα για καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) γύρω από τα δέντρα. 

Β.  Σε ανθοφόρους και άλλους θάµνους καθώς και φαρµακευτικά/ αρωµατικά φυτά που σχετίζονται 
µε την παράδοση και είναι χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας του τοπίου όπως π.χ. Rosa 
damaskina, τρεµιθιά, σχοινιά, σπατσιά κλπ.  

 -  µηχανική καταστροφή της ενδιάµεσης άγριας βλάστησης (φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης), δύο 
φορές το χρόνο. 

Λεπτοµερής κατάλογος των δένδρων και θάµνων θα δηµοσιευθεί µε την προκήρυξη του µέτρου. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

• Για την εφαρµογή των επιλέξιµων δράσεων στις παραδοσιακές δενδρώδεις φυτείες,  θα 
παρέχεται ετήσια ενίσχυση µέχρι 600 Ευρώ/εκτάριο υπό την αίρεση ότι ο αριθµός των δένδρων 
υπερβαίνει τα 100 ανά εκτάριο.  Σε περίπτωση µικρότερου αριθµού δέντρων, θα γίνεται 
περικοπή κατ’ αναλογία εκτός αν ο ενδιάµεσος χώρος καλύπτεται από άλλη επιλέξιµη 
βλάστηση, οπότε θα γίνεται και πάλι υπολογισµός κατ’  αναλογία.   

• Για την εφαρµογή των επιλέξιµων δράσεων σε θάµνους που σχετίζονται µε την 
παράδοση,  θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση µέχρι 400 Ευρώ/εκτάριο. 

Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για µηχανική αντιµετώπιση των ζιζανίων έναντι 
ζιζανιοκτονίας 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή της 
δράσης αλλά και οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί ο γεωργός. Το κόστος περιλαµβάνει την 
αµοιβή της ανθρώπινης εργασίας η οποία προκύπτει από την εφαρµογή της δράσης καθώς επίσης 
και το κόστος χρήσης των γεωργικών µηχανηµάτων που απαιτούνται. Στις δαπάνες τις οποίες δεν 
πραγµατοποιεί ο γεωργός υπολογίζεται η αξία του ζιζανιοκτόνου και το κόστος της µηχανικής και 
ανθρώπινης εργασίας για την εφαρµογή του. Ακολούθως από το κόστος που προκύπτει από την 
εφαρµογή της δράσης αφαιρούνται οι δαπάνες τις οποίες δεν πραγµατοποιεί πλέον ο γεωργός και η 
διαφορά ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 2.3.6 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 7.500.000 7.500.000 15.000.000  15.000.000 
% 50 50 100  100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

4.500 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  6.000 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

6.000 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 4.500 

Απόδοση 

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

- 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

6.000 ha 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση 

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 
Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.7 
 
«Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
  
Άρθρο 39 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/ 2005 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 
Με το Καθεστώς αυτό εγκαθιδρύεται πρόγραµµα ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της βιολογικής 
παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων, µε βασικό µέληµα τη στήριξη των βιολογικών 
εκµεταλλεύσεων ούτως ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις, που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία 
οικονοµικά βιώσιµων µονάδων.  Οι σχετικές κατευθύνσεις, προδιαγραφές και επιτρεπόµενες 
πρακτικές οι οποίες είναι δεσµευτικές για όσους θα συµµετάσχουν στο καθεστώς, καθορίζονται 
λεπτοµερώς στο Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/ 91 του Συµβουλίου καθώς και στην σχετική Κυπριακή 
Νοµοθεσία (ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος 227(Ι)/ 2004), που ενέχει ρόλο εφαρµοστικής 
νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική.  Είναι αυτονόητο ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει 
να τηρείται η Πολλαπλή Συµµόρφωση (από το 2009) και οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές 
Συνθήκες και ότι η εφαρµογή αυτών δεν αποτελεί συστατικό µέρος του προτεινόµενου 
Καθεστώτος,  αλλά προϋπόθεση.  Το µέτρο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη του οικοσυστήµατος, την παραγωγή υγιεινών τροφών και τη δυνατότητα παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων µε µεθόδους διαφορετικές από εκείνες της συµβατικής γεωργίας και οι 
οποίες προσφέρουν προοπτικές αύξησης του εισοδήµατος των γεωργών. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι σηµαντικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι: 
• η µείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία 

• η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων 

• η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

• η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου 

• η προστασία της δηµόσιας υγείας 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η εφαρµογή ενός σφαιρικού συστήµατος γεωργικής παραγωγής κατά 
το οποίο χρησιµοποιούνται πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (καλλιεργητικές, βιολογικές και 
µηχανικές) που στοχεύουν στην ανάπτυξη των οικοσυστηµάτων, στην αειφόρο χρήση των φυσικών 
πόρων, καθώς και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χηµικών λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 2092/91 του Συµβουλίου.  Επιπρόσθετα 
επιδιώκεται η ενθάρρυνση της εµπλοκής των κατοίκων της υπαίθρου σε µια διαδικασία παραγωγής, 
που ανάµεσα σε άλλα πλεονεκτήµατα τους εξασφαλίζει την παραγωγή πιστοποιηµένων/ ποιοτικών 
προϊόντων, µε δυνατότητα διάθεσης τους σε αµειπτικές τιµές, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια 
παραµονής και δραστηριοποίησης τους στην ύπαιθρο. 
 
 
 
 
 



 171

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης.  Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 

• να τηρούν τις πρόνοιες του Καν (ΕΟΚ) 2092/ 91 και του Νόµου 227(Ι)/ 2004 της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπερίληψης τους στο Μητρώο Επιχειρηµατιών που 
διατηρεί το Τµήµα Γεωργίας 

• Για τις ετήσιες καλλιέργειες θα πρέπει να προσκοµίζεται κατάλληλο σχέδιο αµειψισποράς, 
τριετούς τουλάχιστον κύκλου, στο οποίο µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και η χλωρή λίπανση και 
να επιδοτείται, όχι όµως και η αγρανάπαυση.  

• οι καλλιέργειες  ψυχανθών για χλωρή λίπανση λαµβάνουν ενίσχυση ίσου ύψους µε την 
καλλιέργεια την οποία διαδέχονται. 

• να αναλάβουν υποχρέωση εφαρµογής των προνοιών της νοµοθεσίας για την βιολογική γεωργία 
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών  

• να τηρούν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες. Από το 2009 οι αιτητές θα πρέπει 
να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

• να τηρούν στην εκµετάλλευση το φάκελο του αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος που να 
περιλαµβάνει ηµερολόγιο εργασιών, αποδείξεις και τιµολόγια αγοράς επιτρεπόµενων εισροών, 
καθώς και πώλησης των παραγοµένων προϊόντων και τήρησης λογιστικών βιβλίων 

• να συνάψουν συµβόλαιο µε ένα εγκεκριµένο από το Τµήµα Γεωργίας Οργανισµό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής 

• η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση είναι τα τρία δεκάρια 

• να προσκοµίζουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Τµήµατος Γεωργίας ετήσια και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πενταετίας βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης ότι τήρησε τις 
διατάξεις του Κανονισµού 2092/ 91 

• η καλλιέργεια των σιτηρών γενικά, αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για κτηνοτροφική 
παραγωγή να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την βιολογική κτηνοτροφία 

• στις καλλιέργειες τους να εφαρµόζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις 
φυτοπροστατευτικές ουσίες 

• Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/ 91 του Συµβουλίου, καθώς και της 
νοµοθεσίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Νόµος 227(Ι) του 2004) 

• Η υποβολή καλλιεργητικού/ αγροπεριβαλλοντικού σχεδίου 

• Η τήρηση φακέλου αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος 
 
Για την εφαρµογή των πιο πάνω δράσεων έχουν επιλεγεί συγκεκριµένοι κλάδοι τόσο της φυτικής 
όσο και της ζωϊκής παραγωγής:  

  
(α) Φυτική Παραγωγή 
- Εσπεριδοειδή 
- Φυλλοβόλα 
- Ακρόδρυα 
- Ελιές 
- Χαρουπιές 
- Φοινικιές 
- Μπανάνες 
- Αβοκάτο 
- Μεσπιλιές 
- Αµπέλια 
- Λαχανικά 
- Πατάτες 
- Όσπρια και αράπικα φιστίκια 
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- Αρωµατικά και Φαρµακευτικά φυτά 
- Σιτηρά και άλλες ξηρικές καλλιέργειες 
- Κτηνοτροφικά φυτά 
- Τροπικά ή υποτροπικά φυτά (π.χ. Μάγκο, Παπάγια κ.α.) 
 
(β) Ζωική παραγωγή 
- Αίγες 
- Προβατίνες 
 
Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος µε προτεραιότητα τις µειονεκτικές περιοχές και στους 
νέους γεωργούς. 
 
Οι αιτητές στο καθεστώς 2.3.7 δεν µπορούν ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στα υπόλοιπα 
καθεστώτα του µέτρου µε εξαίρεση το καθεστώς 2.3.8. 
 
Οι δράσεις αυτές δεν θεωρούνται επιλέξιµες στα επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανώσεων 
Παραγωγών και καλύπτονται µόνο από το ΠΑΑ 2007-2013 
 
Το Καθεστώς αυτό εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader 
δηλαδή µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, για συγκεκριµένους επιλέξιµους κλάδους που θα 
καθορίζονται µε σαφήνεια στην προσεχή προκήρυξη του Leader. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 39.4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/ 2005 το ύψος της ενίσχυσης 
βασίζεται στο διαφυγόν εισόδηµα λόγω µειωµένης παραγωγής και τις επιπρόσθετες δαπάνες (εκτός 
του κόστους πιστοποίησης το οποίο καλύπτεται από το Καθεστώς 1.8.1) που προέρχονται από τις 
δεσµεύσεις που λαµβάνει ο δικαιούχος.   

 
Το ύψος της ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή κατά οµαδοποιηµένη κατηγορία έχει ως 
ακολούθως: 

 
(α) Αµπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιµα), πολυετή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και 

αρδευόµενες δενδρώδεις καλλιέργειες (µε εξαίρεση τις χαρουπιές και φοινικιές) 1000 Ευρώ 
το εκτάριο. 

(β) Ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά, πατάτες, αρδευόµενα όσπρια, αράπικα φιστικιά, 
µονοετή αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 750 Ευρώ το εκτάριο. 

- (γ) Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για χλωρή λίπανση και 
άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες) 380 Ευρώ το εκτάριο. Επιλέξιµες για επιδότηση είναι οι 
εκτάσεις  τα προϊόντα των οποίων  διατίθενται ως ζωοτροφές για την διατροφή βοοειδών και 
αιγοπροβάτων τα οποία εκτρέφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2092/1991 και 
του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµου του 2004. Οι εκτάσεις αυτές µπορεί να ανήκουν είτε 
στον ίδιο το βιοκτηνοτρόφο είτε σε συµβεβληµένο µε αυτό βιοκαλλιεργητή. Για κάθε ένα εκτάριο 
επιλέξιµης προς επιδότηση έκτασης θα πρέπει να  αναλογούν 6.67 αιγοπρόβατα ή 1.0 βοοειδές 

άνω των δύο ετών ή 1,67 βοοειδή ηλικίας 6 µέχρι 24 µηνών. Όταν η παραγωγή των σιτηρών 
διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση η υποχρέωση για σύνδεση της καλλιέργειας των 
σιτηρών µε την βιολογική κτηνοτροφία, όπως αναφέρεται πιο πάνω δεν ισχύει. Στην 
περίπτωση όµως αυτή ο αιτητής υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία (π.χ τιµολόγια) ότι διατέθηκαν ως προϊόντα βιολογικής παραγωγής για 
ανθρώπινη κατανάλωση.     
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Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 450 Ευρώ το εκτάριο βοσκότοπου 
τόσο για τις  αίγες όσο και για τα πρόβατα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των ζώων ανά εκτάριο 
είναι µικρότερος από 7,6 πρόβατα ή 7,0 αίγες τότε η επιδότηση θα υπολογίζεται αναλογικά µε µέτρο 
τα 59,04 Ευρώ ανά πρόβατο και 64,28 Ευρώ ανά αίγα.  
 
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για εφαρµογή Βιολογικής Παραγωγής Προϊόντων 
 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το διαφυγόν εισόδηµα του γεωργού από την εφαρµογή της δράσης αλλά και 
το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό από την εφαρµογή αυτής. Το διαφυγόν 
εισόδηµα ισούται µε τη διαφορά του εισοδήµατος του παραγωγού που προκύπτει από ένα εκτάριο 
συµβατικής καλλιέργειας προϊόντος µείον το εισόδηµα του παραγωγού που προκύπτει από ένα 
εκτάριο βιολογικής καλλιέργειας προϊόντος. Το επιπλέον κόστος ισούται µε τη διαφορά του κόστους 
παραγωγής σε ένα εκτάριο βιολογικής καλλιέργειας προϊόντος µείον το κόστος παραγωγής σε ένα 
εκτάριο συµβατικής καλλιέργειας προϊόντος. Το άθροισµα του διαφυγόντος εισοδήµατος και του 
επιπλέον κόστους ισούται µε το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  
 
Το ύψος ενίσχυσης για εφαρµογή βιολογικής παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει στις πολυετείς 
καλλιέργειες κατά 100 ευρώ και στις ετήσιες καλλιέργειες κατά 150 ευρώ το µέγιστο επιτρεπόµενο 
ύψος ενίσχυσης µε βάση τα όσα προβλέπονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005. Η 
υπέρβαση αυτή είναι δυνατή µε βάση τα όσα αναφέρονται στους 4 αστερίσκους του ίδιου 
Παραρτήµατος. Η υπέρβαση των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων ενίσχυσης οφείλεται στις πολύ 
µεγάλες απώλειες που προκύπτουν για τον γεωργό από την εφαρµογή της βιολογικής παραγωγής 
προϊόντων οι οποίες είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από τα µέγιστα όρια που προβλέπει το 
Παράρτηµα του Κανονισµού. Οι απώλειες είναι αποτέλεσµα της παύσης της συµβατικής µεθόδου 
παραγωγής (µη χρήση χηµικών λιπασµάτων και χηµικών φυτοπροστατευτικών ουσιών) οι οποίες 
σε συνδιασµό µε τις ιδαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Κύπρου µειώνουν δραστικά την 
παραγóµενη ποσότητα προϊόντος και κατ’ επέκταση το εισόδηµα του παραγωγού. Περισσότερες 
λεπτοµέρεις που στοιχειωθετούν τα όσα αναφέρονται πιο πάνω παρατίθενται στο Παράρτηµα IV 
του Προγράµµατος. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 2.3.7 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 3.500.000 3.500.000 7.000.000  7.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Υπάρχουν δεσµεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 
Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

600 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  4.000 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

4.000 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 200 

Απόδοση 

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  ∆εν εφαρµόζεται 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

4.000 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.8 
 
Παροχή ενισχύσεων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας.  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρο 36(α)(iv) και Άρθρο 39 του Κανονισµού 1698/2005 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
214 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των βιοτόπων της άγριας ζωής. Η 
εντατικοποίηση της γεωργικής γης και η αυξηµένη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων ή η 
χρήση δηλητηριωδών δολωµάτων καθώς και η εγκατάλειψη µη προσοδοφόρων αγροτικών γαιών 
αποβαίνουν σε βάρος της άγριας πανίδας. Η γεωργική δραστηριότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
τη διατήρηση της άγριας ζωής και µε το συγκεκριµένο Μέτρο προτείνεται καθεστώς ενίσχυσης των 
γεωργών που αναλαµβάνουν πενταετούς διάρκειας δέσµευση για διατήρηση των βιοτόπων και την 
προστασία της άγριας ζωής µέσα στη γεωργική εκµετάλλευση. 
 

Το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στην χρησιµοποίηση της γεωργικής γης στις αγροτικές περιοχές µε 
δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας όπου περιλαµβάνονται είδη 
άγριας πτηνοπανίδας (ενδηµικά, αποδηµητικά και διαβατικά είδη) του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ και πουλιά – δείκτες των αγροοικοσυστηµάτων καθώς και θηλαστικά (αγρινό) του 
Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην προστασία της άγριας ζωής και των 
φυσικών οικοτόπων.     
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

1) Η συστηµατική ενσωµάτωση δράσεων µέσα στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις για διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και κατ΄ επέκταση για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
2) Η δηµιουργία βοσκοτόπων διατροφής και αναπαραγωγής της άγριας πανίδας µέσα στους 
φυσικούς οικότοπους. 
3) Η ικανοποιητική παροχή βιοµάζας για διατροφή των πτηνών ή των θηλαστικών της άγριας 
πανίδας και η αποφυγή του επηρεασµού των γεωργικών καλλιεργειών. 
4) Η προστασία και η διαχείριση της άγριας πανίδας στους βιοτόπους της καλλιεργούµενης γης και 
η διατήρηση των διαδρόµων επικοινωνίας των πληθυσµών της άγριας πανίδας µέσω των 
βιοτόπων. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο προορίζεται να εφαρµοστεί σε γεωργικές εκτάσεις των πεδινών, ηµιορεινών και ορεινών 
περιοχών σε όλη την επικράτεια της Κύπρου υπό τον έλεγχο του Κράτους, που αποτελούν τους 
φυσικούς χώρους διατροφής της άγριας πανίδας από γεωργικά ενδιαιτήµατα και παρέχουν τις 
κατάλληλές συνθήκες φωλεοποίησης και αναπαραγωγής.   
 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της 
εγκατάλειψης της γης.   
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Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν µία µόνο αίτηση παγκύπρια και να πληρούν τα πιο κάτω 
κριτήρια: 

- Καλλιεργούν το ελάχιστο τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης είτε µεµονωµένα είτε ως µέλη 
γεωργικής οικογένειας. 

- Το ελάχιστο αποδεκτό µέγεθος κάθε αγροτεµαχίου ορίζεται στο µισό (0,5) δεκάριο και το 
µέγιστο στα πέντε (5) δεκάρια. 

- Η συνολική αιτούµενη έκταση κατά γεωργό να µην υπερβαίνει το 15% της έκτασης της 
εκµετάλλευσης. Η συγκοµιδή και η εµπορία της σποράς αυτής δεν είναι επιτρεπτή εντός της 
έκτασης αυτής.  

- Αναλαµβάνουν τη δέσµευση ένταξης στο Μέτρο για πέντε (5) τουλάχιστο έτη. 

- Τηρούν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες. Από το 2009 οι αιτητές θα 
πρέπει να τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

- Να δέχονται ανεπιφύλακτα και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα 
Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.  

 

Επιλέξιµη δράση είναι η καθεχρονική σπορά αγροτεµαχίων µε επιλέξιµα µίγµατα σιτηρών – 
ψυχανθών συγκεκριµένων καλλιεργούµενων ή αυτοχθόνων ειδών που είναι κατάλληλα και 
προσαρµοσµένα στους φυσικούς οικότοπους των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Κύπρου. 
 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση ορίζεται στα 265 ευρώ ανά εκτάριο και καλύπτει το διαφυγόν εισόδηµα και το πρόσθετο 
κόστος που απορρέει από την αναληφθείσα αγροπεριβαλλοντική δέσµευση .  
 
Μεθοδολογία υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης 
Κατά τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Μερικού Προϋπολογισµού µε 
τη κριτήριο το Καθαρό Κέρδος. Γίνεται δηλαδή σύγκριση του Καθαρού Κέρδους που προκύπτει για 
το γεωργό µε την εφαρµογή της καλλιέργειας µε κριθάρι σε σύγκριση µε το Καθαρό Κέρδος που 
προκύπτει για το γεωργό µε την εφαρµογή των προνοιών της δράσης. Η απώλεια του Καθαρού 
Κέρδους η οποία προκύπτει ισούται µε το ετήσιο ύψος ενίσχυσης για την εφαρµογή της δράσης.  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση καταβάλλεται ετήσια νοουµένου ότι υποβάλλεται έγκυρη αίτηση και συµπληρώνονται µε 
επιτυχία οι επιτόπιοι έλεγχοι. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Καθεστώς 2.3.8 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 900.000 900.000 1.800.000  1.800.000 
% 50 50 100  100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργών και άλλων διαχειριστών γης που 
ενισχύονται  

300 

Ολική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική ενίσχυση  1000 ha 
Φυσική έκταση κάτω από αγροπεριβαλλοντική 
ενίσχυση 

1000 ha 

Συνολικός αριθµός συµβολαίων 300 

Απόδοση 

Αριθµός δράσεων που συνδέονται µε γενετικό υλικό  --- 
Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους 

1000 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 
(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση 

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 
Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 2.4  
 
“∆ασώσεις” 

 
Το Μέτρο περιλαµβάνει τρία επιµέρους Καθεστώτα ως ακολούθως: 

1) ∆άσωση Γεωργικής Γης, 

2) Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων, 

3) ∆άσωση µη Γεωργικής Γης. 
 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι το Τµήµα ∆ασών. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο 2.4 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.300.000 1.300.000 2.600.000 866.667 3.466.667 
% 37.5 37.5 75 25 100 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 844.000 σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από τα Μέτρα 2.4 και 3.2 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
Η κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.4.1 
 
“∆άσωση Γεωργικής Γης” 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ   
 
Άρθρα 36 (β) (i) και 43 Παράγραφοι 1,2,3 & 4 του Κανονισµού  1698/2005. 
Άρθρα 30 και 31 και σηµείο 5.3.2.2.1 του Παραρτήµατος II του Καν. 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

221 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Tα δάση συµβάλλουν στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της ερηµοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση και 
προστασία των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην άµβλυνση των 
κλιµατικών αλλαγών, κ.λ.π.  
 
Σε περιοχές έξω από τα κρατικά δάση, όπου η άσκηση της δασοπονίας είναι ανύπαρκτη, λόγω 
του χαµηλού παραγωγικού δυναµικού, παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
όπως η διάβρωση, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου, η µείωση της 
βιοποικιλότητας, η υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων, κ.λ.π.  Τα προβλήµατα αυτά µπορούν 
να αµβλυνθούν µέσα από τις δασώσεις. 
 
Παράλληλα µε τα πιο πάνω, τα τελευταία χρόνια ορισµένες από τις γεωργικές καλλιέργειες έχουν 
καταστεί οικονοµικά ασύµφορες µε αποτέλεσµα οι αγρότες να βρίσκονται σε προβληµατισµό και 
να αναζητούν εναλλακτικές χρήσεις της γης τους. 
 
Η δάσωση γεωργικής γης θα συµβάλει θετικά στην άµβλυνση των περιβαλλοντικών αυτών 
προβληµάτων και ταυτόχρονα θα προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο χρήσης της γεωργικής γης.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι: 

• συµβολή στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήµωση 

• συµβολή στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

• συµβολή στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων 

• συµβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου 

• συµβολή στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών µε την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γεωργικής γης 

• συµβολή στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών 

• επίλυση διαρθρωτικών αδυναµιών γεωργικού τοµέα 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και του 
τοπίου γενικότερα. Παράλληλα θα παρέχεται στους αγρότες η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης 
της γεωργικής τους γης.  
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Οι επιλέξιµες δράσεις και έργα του Καθεστώτος παρουσιάζονται στο Παράρτηµα VI (Πίνακας 1: 
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα  - Τυπική  ∆απάνη) και διαχωρίζονται σε δύο οµάδες: α) Εγκατάσταση 
και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας και β) Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας. 
 
Οι δράσεις/ εργασίες που αφορούν την Εγκατάσταση και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Μέρος Α. Ενδεικτικά, περιλαµβάνουν την προετοιµασία του 
εδάφους, την προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της φυτείας καθώς και 
τις εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Επίσης περιλαµβάνουν και 
τις εργασίες για το λεκάνωµα, το πότισµα, τη συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος, την 
καταπολέµηση ζιζανίων στη βολοφυτεία/ σποροφυτεία καθώς και την αναπλήρωση αποτυχιών της 
βολοφυτείας ή σποροφυτείας για τα πρώτα δύο χρόνια µετά τη φύτευση ή σπορά.  Αυτό γίνεται για 
να εξασφαλισθεί η επιτυχία της δάσωσης γιατί τόσο το πότισµα και η καταπολέµηση ζιζανίων, όσο 
και η αναπλήρωση των αποτυχιών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας εγκατάστασης 
δασικής φυτείας κάτω από τις ιδιαίτερα ξηρικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές 
εφαρµογής του Καθεστώτος. 
 
Οι δράσεις/ εργασίες που αφορούν την Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας ξεκινούν στο 
τέλος του δευτέρου χρόνου µετά τη φύτευση/ σπορά, διαρκούν τρία χρόνια και αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της φυτείας από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  Οι εργασίες αυτές 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Μέρος Β.  
 
Τόσο σ’ ότι αφορά την Εγκατάσταση και προστασία της φυτείας όσο και σ’ ότι αφορά την 
Περιποίηση /Συντήρηση της φυτείας, σε κάθε περίπτωση δάσωσης δε θα είναι επιλέξιµες όλες οι 
εργασίες αλλά µόνο αυτές που είναι πλήρως δικαιολογηµένες. Για παράδειγµα η περίφραξη της 
φυτείας είναι επιλέξιµη µόνο στην περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα βόσκησης.  
 
Αναφορικά µε τη στήριξη στα πλαίσια του Καθεστώτος αυτού ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Η οικονοµική ενίσχυση περιλαµβάνει: 

• ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας, 

• ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο, για τα πρώτα τρία χρόνια µετά την εγκατάσταση της φυτείας, 
για τις δαπάνες περιποίησης/ συντήρησης της φυτείας για να εξασφαλισθεί η επιτυχία της 
δάσωσης, 

• ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο µέχρι 15 χρόνια, µετά τη φύτευση/ σπορά, ως 
αντιστάθµισµα της απώλειας του γεωργικού εισοδήµατος. 

β. Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων η οποία αναλαµβάνεται από ∆ηµόσιες Αρχές 
(Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κρατικές 
Αρχές) καλύπτει µόνο τις δαπάνες εγκατάστασης, 

γ. Στήριξη παρέχεται και  στην  περίπτωση µετατροπής αγροπεριβαλλοντικής δέσµευσης σε 
δέσµευση δάσωσης γεωργικής γης, 

δ. Στήριξη από το Καθεστώς  δεν παρέχεται: 
- σε γεωργούς που λαµβάνουν στήριξη για πρόωρη συνταξιοδότηση, 
- για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων, 

ε. Σε περίπτωση φύτευσης ειδών ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη εκµετάλλευση 
(περίτροπος χρόνος λιγότερο από 15 χρόνια), η στήριξη καλύπτει µόνο τις δαπάνες 
εγκατάστασης.  

Σηµειώνεται ότι οι δικαιούχοι του Καθεστώτος 2.4.1 θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις της 
πολλαπλής συµµόρφωσης  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΓΗΣ 
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Το Καθεστώς «∆άσωση Γεωργικής Γης», εστιάζεται µόνο στις καλλιέργειες όπως καθορίζονται 
κατωτέρω οι οποίες αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα και όπου ασκείται τακτικά γεωργική 
δραστηριότητα: 

• αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως ψυχανθή (σε πεδινές περιοχές) 

• µανταρινοειδή (περιοχή κυρίως Αρακαπά) 

• αµπέλια (οινοποιήσιµα και επιτραπέζια) – (κυρίως Επαρχίες Λεµεσού και Πάφου) 

• φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα (ορεινές και ηµιορεινές περιοχές) 

 
Η προϋπόθεση να ασκείται τακτικά γεωργική δραστηριότητα στην περίπτωση των αροτραίων 
καλλιεργειών σηµαίνει ότι η γη τα τελευταία τρία χρόνια έφερε αροτραίες καλλιέργειες τουλάχιστον 1 
χρόνο. Στην περίπτωση των άλλων καλλιεργειών σηµαίνει διατήρηση των καλλιεργειών σε καλή 
κατάσταση που πρακτικά σηµαίνει: 

(α) µια καλλιέργεια το χρόνο ή αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης βλάστησης 
(β) διατήρηση των δέντρων ή του αµπελιού σε καλή κατάσταση 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΟΥ 

Εν προκειµένω, ως «γεωργός» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος / διαχειριστής 
γεωργικής εκµετάλλευσης το οποίο αναλώνει το 25% των εργάσιµων ωρών εργασίας του στις 
εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στις µειονεκτικές περιοχές και 50% του εργάσιµου χρόνου του 
στις υπόλοιπες περιοχές. Τα ανωτέρω αντιστοιχούν µε την διατήρηση τουλάχιστον 6 δεκαρίων 
ξηρικής ή 2 δεκαρίων αρδευόµενης γης ή 1 δεκαρίου αρδευόµενης γης και 3 δεκαρίων ξηρικής 
γης για τις µειονεκτικές περιοχές και τη διατήρηση 12 δεκαρίων ξηρικής ή 4 δεκαρίων αρδευόµενης 
γης ή 2 δεκαρίων αρδευόµενης γης και 6 δεκαρίων ξηρικής γης.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΑΣΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΤΙ Η ∆ΑΣΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής των Περιοχών 
 
Περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως διάβρωση, ερηµοποίηση, θέµατα βιοποικιλότητας, προστασία 
των υδάτινων πόρων, κτλ παρουσιάζονται σ’ όλες τις περιοχές της υπαίθρου εκτός των δασικών και 
ως εκ τούτου το Καθεστώς αυτό θα εφαρµοσθεί µόνο στα 4 είδη καλλιεργειών που αναφέρονται πιο 
πάνω. Αν οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχτούν ανεπαρκείς θα γίνεται βαθµολόγηση των αιτήσεων 
µε βάση κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν στο εγχειρίδιο εφαρµογής πριν από την προκήρυξη.  
 
Θα υπάρχει κριτήριο ελάχιστης έκτασης το οποίο έχει καθορισθεί στα 0,3 εκτάρια. Τα δάση που θα 
δηµιουργούνται θα είναι σύµφωνα µε τους ορισµούς του Άρθρου 30 του Κανονισµού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006 εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης έκτασης το οποίο θα είναι 0,3 
αντί 0,5 εκτάρια.  Ο καθορισµός µικρότερης έκτασης είναι απαραίτητος για να αντιµετωπισθεί το 
πρόβληµα µε το µικρό µέγεθος του κλήρου.  Η έκταση των 0,3 εκταρίων θεωρείται ικανοποιητική 
από δασοκοµικής άποψης. 
 
Στο καθεστώς αυτό θα µπορεί να ενταχθεί και ενοικιαζόµενη γεωργική γη.  Η διάρκεια της 
ενοικίασης πρέπει να είναι τουλάχιστο για 5 χρόνια. Θα απαιτείται η προσκόµιση αντιγράφου του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου καθώς επίσης και γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για τη δάσωση.  
 
Θα υπάρχει δέσµευση από τον ενοικιαστή και σύµφωνη γνώµη από τον ιδιοκτήτη για διατήρηση 
της δασικής φυτείας σε ικανοποιητική κατάσταση τουλάχιστον για 5 χρόνια µετά από την καταβολή 
της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης. 
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Η γη που θα ενταχθεί στο Καθεστώς αυτό δεν θα µπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο ή άλλο ανάλογο 
Μέτρο ή Καθεστώς. 
 
2. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ Η ∆ΑΣΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Τα έργα δασώσεων που θα εκτελούνται στα πλαίσια του Καθεστώτος θα πρέπει να είναι συµβατά 
µε το περιβάλλον και προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες.  Ειδικότερα στις περιοχές του 
δικτύου "Φύση 2000" και σε περιοχές που περιλαµβάνονται σε πρόγραµµα λεκάνης απορροής 
ποταµού σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/ 60ΕΚ, η δάσωση πρέπει να είναι συµβατή µε τους 
διαχειριστικούς σκοπούς της κάθε περιοχής.  Επίσης, θα πρέπει να είναι συµβατή µε τους 
ακόλουθους Νόµους, Κανονισµούς και Οδηγίες: 

α) τον περί "Εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα έργα" Νόµο 140(I)/ 
2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ EC) 
β) τους περί "Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού" Νόµους  του 
1991 έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC). 
γ) τον περί "Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών  
Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα" Νόµο και τους σχετικούς Κανονισµούς, 147(I) 
του 2003 (Οδηγία 2000/ 29/ EC). 
δ) τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" Νόµο 13(1)/ 2004 (Οδηγία 2000/ 60/ 
EC). 
ε) τον περί "Προστασίας και  ∆ιαχείρισης της  Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόµο 153(I)/ 
2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC). 
στ) τον περί «Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων» Νόµο 152(I)/ 2003 
(Οδηγία 79/ 409/ EC). 

 
Θα απαιτείται η υποβολή Σχεδίου ∆άσωσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει το δασοπονικό 
είδος, το φυτευτικό σύνδεσµο, τη µέθοδο δάσωσης (φύτευση ή σπορά), τον τρόπο προετοιµασίας 
του εδάφους, την εποχή εγκατάστασης της φυτείας, τα µέτρα περιποίησης, τα µέτρα προστασίας, 
κ.λ.π.  Το Σχέδιο ∆άσωσης θα εγκρίνεται από την Αρµόδια Αρχή και θα υπόκειται σε αλλαγές εάν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης θα εξετάζονται όλα ανεξαιρέτως τα 
στοιχεία έτσι που να διασφαλίζεται ότι η δάσωση είναι προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες και 
συµβατή µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και µ’ αυτόν τον τρόπο η επίτευξη του επιδιωκόµενου 
σκοπού. 
 
Θα χρησιµοποιούνται καθορισµένα αυτοφυή δασοπονικά είδη, και το αναπαραγωγικό υλικό θα 
είναι εγχώριας προέλευσης και παραγωγής. Κατά τον καθορισµό των ειδών ο οποίος θα γίνει σε 
µεταγενέστερο στάδιο θα ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες όπως η χρήση αυτοχθόνων ειδών, 
οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα, οι κίνδυνοι για τις πυρκαγιές κλπ. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
αριθµός φυτών ανά εκτάριο είναι τα 450. Οι συστάδες που θα εγκαθίστανται θα  είναι µικτές ή 
αµιγείς.  Μικτές συστάδες θα είναι οι συστάδες που θα περιλαµβάνουν στη σύνθεση τους 
τουλάχιστον 30% πλατύφυλλα.  Στα κριτήρια βαθµολόγησης των αιτήσεων θα περιλαµβάνεται και 
η σύνθεση των ειδών όπου θα ευνοούνται τα πλατύφυλλα και οι µικτές συστάδες.  
 
3. ∆ικαιούχοι 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής για το καθεστώς «∆άσωση Γεωργικής Γης» έχουν γεωργοί ή ενώσεις τους, 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις τους συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικές αρχών.  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι ∆ηµόσιες 
Αρχές (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κρατικές 
Αρχές) αλλά µε περιορισµούς στις ενισχύσεις (βλέπε Ύψος Ενίσχυσης). 



 183

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΩΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Εγκατάσταση και συντήρηση 
Για τον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι δυνατές µέθοδοι και εργασίες 
εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω από τις ποικίλες κλιµατεδαφικές 
συνθήκες που παρουσιάζονται στις περιοχές εφαρµογής του Καθεστώτος. 
Ο καθορισµός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε σε πραγµατικά 
στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις περιοχές και 
περιβάλλοντα της Κύπρου, καθώς και στα σχετικά στοιχεία από την εφαρµογή του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.  Στο Παράρτηµα VI (Πίνακας 2 «Αναλυτική Κοστολόγηση των 
Επιλέξιµων Εργασιών για το Μέτρο ∆ΑΣΩΣΕΙΣ») φαίνεται αναλυτικά η µεθοδολογία για τον 
υπολογισµό του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας. 
 
2. Ύψος απώλειας γεωργικού εισοδήµατος 
 

Το ύψος της απώλειας του γεωργικού εισοδήµατος υπολογίστηκε µε βάση την έκδοση του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.  Για τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκε υπόψη η 
αντιπροσωπευτική απώλεια εισοδήµατος κατά οµάδα καλλιεργειών.  Το ύψος απώλειας που θα 
δίνεται ανέρχεται σε 700 Ευρώ το εκτάριο/ έτος για τους γεωργούς και τις ενώσεις τους και σε 150 
Ευρώ το εκτάριο/ έτος για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Η επάρκεια και ακρίβεια των ποσών αναφορικά µε τις πληρωµές έχουν ελεγχθεί από το Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών.  
 
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

1. Ύψος  Ενίσχυσης 

Η δηµόσια δαπάνη για τις δαπάνες εγκατάστασης για τα έργα που θα αναλαµβάνει το δηµόσιο θα 
ανέρχεται στο 100% της δαπάνης.  Για τα έργα που θα αναλαµβάνει ο ιδιωτικός τοµέας θα 
ανέρχεται στο 80% των επιλέξιµων δαπανών στις µειονεκτικές περιοχές και στις περιοχές Φύση 
2000, και στο 70% στις λοιπές περιοχές. 
 
Η δηµόσια δαπάνη για τις δαπάνες περιποίησης/ συντήρησης θα ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιµων δαπανών. 
 
Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης και περιποίησης της φυτείας θα καταβάλλεται µε βάση 
την τυπική δαπάνη (standard cost) των επιλέξιµων δράσεων όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήµατος VI και δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων λογιστικών 
εγγράφων.  Η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν είναι προκαθορισµένη αλλά θα εξαρτάται από τις επιλέξιµες 
δράσεις που θα πραγµατοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι οποίες θα είναι πλήρως 
δικαιολογηµένες.  
 
Η ετήσια πριµοδότηση ως αντιστάθµισµα της απώλειας του γεωργικού εισοδήµατος θα 
καταβάλλεται για 15 χρόνια και θα ανέρχεται σε 700 Ευρώ/ ha στην περίπτωση των γεωργών ή των 
ενώσεων τους και σε 150 Ευρώ/ ha στην περίπτωση άλλων φυσικών προσώπων ή νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 
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Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν σε δηµόσιες αρχές καλύπτει µόνο τις 
δαπάνες εγκατάστασης. Στην περίπτωση όπου η γεωργική γη που πρόκειται να δασωθεί είναι 
µισθωµένη από φυσικό πρόσωπο  ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο προαναφερόµενος περιορισµός 
δεν ισχύει. 
 

2. ∆ιαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 

Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.  Η πρώτη 
δόση θα καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της φύτευσης/ σποράς και κατόπιν υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και µετά το σχετικό έλεγχο.  Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται ένα 
χρόνο µετά την φύτευση/ σπορά και κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και 
έλεγχο των εργασιών.  Η τρίτη δόση θα καταβάλλεται δύο χρόνια µετά τη φύτευση/ σπορά και 
κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχο των εργασιών. 
 
Η ετήσια ενίσχυση για τις δαπάνες περιποίησης της φυτείας θα καταβάλλεται σε µια δόση µετά από 
την υποβολή σχετικού αιτήµατος, µετά την αποπεράτωση και έλεγχο των εργασιών. 
 
Η ετήσια πριµοδότηση που θα παρέχεται ως αντιστάθµισµα για την απώλεια του γεωργικού 
εισοδήµατος  θα καταβάλλεται σε µια δόση. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ 
∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 

Το Καθεστώς αυτό συνδέεται άµεσα µε τη 2η δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος που 
αφορά τις δασώσεις και τη δασοκοµία.  Η δράση αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλης σηµασίας 
και η εφαρµογή της καλύπτει τόσο τα κρατικά δάση και τη χαλίτικη γη όσο και τη γεωργική και µη γη.  
Για τη δάσωση γεωργικής γης προβλέπεται ετήσια δαπάνη ύψους 170.000 Ευρώ περίπου. 

 

2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 

Το Καθεστώς συνδέεται και µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας η οποία αναφέρει τη στήριξη 
της δασοκοµίας ως σηµαντικού εργαλείου για τη διατήρηση και βελτίωση της βιολογικής 
ποικιλότητας, των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και φυτών, όπως επίσης και της σηµασίας των 
δασών ως µέτρου κατά των κλιµατικών αλλαγών.  Επίσης, τονίζεται η συµβολή της δασοκοµίας στο 
εισόδηµα και την απασχόληση που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. 
 

3. Σύνδεση µε την στρατηγική της κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος 

Το καθεστώς συνδέεται µε την στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος η οποία 
αναφέρει τη δάσωση ως ένα από τα µέτρα για άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Οι περισσότερες περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς «∆άσωση Γεωργικής Γης» καλύπτονται 
από το Σχέδιο Πυροπροστασίας ικανοποιητικά.  Νέες εκτάσεις που δε θα καλύπτονται θα 
εντάσσονται κάτω από το υφιστάµενο Σχέδιο.  Στις πλείστες όµως των περιπτώσεων λόγω της 
ενεργούς διαχείρισης που θα υπάρχει στα νέα αυτά δάση ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης των 
πυρκαγιών θα είναι µειωµένος. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Καθεστώς 2.4.1 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 599.000 599.000 1.198.000 399.333 1.597.333 
% 37.5 37.5 75 25 100 

 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 504.000 σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 2.4 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ε 
 

 
 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δικαιούχων που λαµβάνουν  
ενίσχυση για ∆άσωση 

30 
Απόδοση   

Έκταση γης που έχει δασωθεί 30 ha 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 
ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές 
απείρου φυσικού κάλλους 

10 ha 

(β) την ποιότητα νερού  
 

(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  10 ha 

(δ) την ποιότητα εδάφους  
 

Αποτέλεσµα  

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και 
της εγκατάλειψης της γης 

10 ha 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και 
των περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.4.2 
 
«Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων» 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 36 (β) (ii) και 44 Παράγραφοι 1,2,3 & 4 του Κανονισµού 1698/2005. 
Άρθρα 30 και 32 και σηµείο 5.3.2.2.2 του Παραρτήµατος II του 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
222 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Ο συνδυασµός της γεωργίας µε την καλλιέργεια δασικών δέντρων αποτελεί ένα σύστηµα χρήσης 
της γης ιδιαίτερα επιθυµητό από οικονοµικής άποψης αλλά και λόγω της προστατευτικής και 
οικολογικής του σηµασίας.  

 
Η εγκατάσταση ανεµοθραυστών γύρω από γεωργικές καλλιέργειες αποτελεί ένα γεωργοδασοπονικό 
σύστηµα µε ευρεία χρήση σε περιοχές που πλήττονται από ανέµους ή παγετούς.  Το σύστηµα αυτό 
µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από εξωγενείς 
παράγοντες όπως οι άνεµοι και οι παγετοί, µειώνοντας έτσι τις ζηµιές στις καλλιέργειες και 
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και ποσότητα της γεωργικής παραγωγής. Παράλληλα η 
εγκατάσταση των δασικών δέντρων επιφέρει σηµαντικές θετικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και 
στο περιβάλλον γενικότερα.  

 
Η εφαρµογή του Καθεστώτος «Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων» θα βοηθήσει 
στην προστασία γεωργικών καλλιεργειών και παράλληλα θα συµβάλει θετικά στην άµβλυνση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
 

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι κύριοι στόχοι του Καθεστώτος είναι οι ακόλουθοι: 

• η στήριξη των  γεωργών µε την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών, 

• η επέκταση του πρασίνου, 

 
Επίσης έµµεσα ικανοποιούνται και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες όπως η βελτίωση του 
τοπίου, η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για την πανίδα, κ.λ.π. 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

1. Σκοπός  
 

Το καθεστώς αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέων ανεµοθραυστών για προστασία των γεωργικών 
καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες καθώς και στη συµβολή για ικανοποίηση περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων. 
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2. ∆ράσεις 
Οι επιλέξιµες δράσεις και έργα του Καθεστώτος παρουσιάζονται στο Παράρτηµα VI (Πίνακα 1 

«Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα - Τυπική ∆απάνη για το Μέτρο ∆ΑΣΩΣΕΙΣ») και αφορούν την 
Εγκατάσταση και Προστασία του Ανεµοθραύστη.  
 
Οι δράσεις/ εργασίες που αφορούν την Εγκατάσταση και Προστασία του Ανεµοθραύστη 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Μέρος Α του Παραρτήµατος VI.  Περιλαµβάνουν την προετοιµασία 
του εδάφους, την προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της φυτείας καθώς 
και εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  Επίσης, περιλαµβάνουν 
και τις εργασίες για το λεκάνωµα, το πότισµα, την καταπολέµηση ζιζανίων καθώς και την 
αναπλήρωση αποτυχιών για τα πρώτα δύο χρόνια µετά την εγκατάσταση αφού οι εργασίες αυτές 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας εγκατάστασης ανεµοθραύστη κάτω από τις 
ιδιαίτερες ξηρικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές εφαρµογής του Καθεστώτος. Σε κάθε 
περίπτωση εγκατάστασης και προστασίας του ανεµοθραύστη δε θα είναι επιλέξιµες όλες οι 
εργασίες αλλά µόνο αυτές που είναι πλήρως δικαιολογηµένες. 

 
3. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Συµµετοχής – ∆ικαιούχοι  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι γεωργοί  σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόµενη γη. Εν προκειµένω, ως 
«γεωργός» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι κάτοχος / διαχειριστής γεωργικής 
εκµετάλλευσης το οποίο αναλώνει το 25% των εργάσιµων ωρών εργασίας του στις 
εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στις µειονεκτικές περιοχές και 50% του εργάσιµου χρόνου του 
στις υπόλοιπες περιοχές. Τα ανωτέρω αντιστοιχούν µε την διατήρηση τουλάχιστον 6 δεκαρίων 
ξηρικής ή 2 δεκαρίων αρδευόµενης γης ή 1 δεκαρίου αρδευόµενης γης και 3 δεκαρίων ξηρικής 
γης για τις µειονεκτικές περιοχές και τη διατήρηση 12 δεκαρίων ξηρικής ή 4 δεκαρίων αρδευόµενης 
γης ή 2 δεκαρίων αρδευόµενης γης και 6 δεκαρίων ξηρικής γης.  
 
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµόζεται σ΄ όλη τη γεωργική γη. Θα υπάρχει κριτήριο ελάχιστης έκτασης 
το οποίο έχει καθορισθεί στα 0,2 εκτάρια. Αν οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχτούν ανεπαρκής θα 
γίνεται βαθµολόγηση των αιτήσεων µε βάση κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν στο εγχειρίδιο 
εφαρµογής πριν από την προκήρυξη.  
 
Στην περίπτωση ενοικιαζόµενης γης, η διάρκεια της ενοικίασης πρέπει να είναι τουλάχιστο για 5 
χρόνια.  Θα απαιτείται η προσκόµιση αντιγράφου του ενοικιαστηρίου εγγράφου καθώς επίσης και 
γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την εγκατάσταση του ανεµοθραύστη. 
Οι ∆ικαιούχοι που εντάσσονται στο Καθεστώς θα είναι δεσµευµένοι να διατηρούν τον 
ανεµοθραύστη που έχουν εγκαταστήσει σε ικανοποιητική κατάσταση τουλάχιστον για 5 χρόνια.  Η 
γη που θα ενταχθεί στο Καθεστώς αυτό δε θα µπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο ή άλλο ανάλογο 
Καθεστώς ή Μέτρο. 

 
Η στήριξη  δεν παρέχεται: 

-  για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων 
-  για τα είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη καλλιέργεια (περίτροπος χρόνος 
λιγότερος από 15 χρόνια) 

 
Θα απαιτείται η υποβολή Σχεδίου Εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει το 
δασοπονικό είδος, το φυτευτικό σύνδεσµο, τον τρόπο προετοιµασίας του εδάφους, την εποχή 
εγκατάστασης του ανεµοθραύστη, τα µέτρα περιποίησης, τα µέτρα προστασίας, κ.λ.π.  Το Σχέδιο 
Εγκατάστασης θα τυγχάνει έγκρισης από την Αρµόδια Αρχή και τυχόν αλλαγές που θα 
υποδεικνύονται θα είναι υποχρεωτικές για τον αιτητή. 
 
Η εγκατάσταση των ανεµοθραυστών θα πρέπει να είναι συµβατή µε το περιβάλλον. Θα πρέπει 
επίσης να είναι συµβατή µε τους ακόλουθους Νόµους, Κανονισµούς και Οδηγίες: 

α) τους περί ”Παραγωγής και Εµπορίας  Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού” Νόµους του 
1991 έως 2002. 
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β) τον περί "Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα" Νόµο και τους σχετικούς Κανονισµούς, 147(I) 
του 2003 (Οδηγία 2000/ 29/ EC). 

γ) τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας ζωής" Νόµο 153(I)/ 2003  
(Οδηγία 92/ 43/ EC). 

δ) τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" Νόµο 13(1)/ 2004 (Οδηγία 2000/ 60/ EC) 

ε) τον περί «Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων» Νόµο 152(I)/ 2003 
(Οδηγία 79/ 409/ EC). 

 
Το αναπαραγωγικό υλικό θα είναι εγχώριας προέλευσης και παραγωγής, τα δε είδη που θα 
χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα:  

- Kυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) 
- Καλλιτρίδα (Tetraclinis articulate) 
- Μέρικος (Tamarix aphylla) 
- Καζουαρίνα (Casuarina sps.) 
- Μυοπόρο (Myoporum tenuifolium) 

 
Τα είδη τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιµα προς φύτευση στα πλαίσια του Καθεστώτος δεν 
θεωρούνται επιλέξιµα στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών. 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Ανεµοθραύστης ορίζεται η γραµµική φυτεία που αποτελείται από µια έως δυο σειρές δασικών 
δέντρων και ο οποίος είναι εγκατεστηµένος κατά τέτοιο τρόπο (συνήθως κατά µήκος των ορίων ενός 
τεµαχίου γης) που να µην επηρεάζει τη γεωργική χρήση της γης. 
 

∆ΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Ο ανεµοθραύστης που θα αποτελείται από δασοπονικά είδη θα µπορεί να παράγει σε µεγάλο 
περίτροπο χρόνο ξυλεία και καυσόξυλα ενώ θα συµβάλει θετικά στην αισθητική και στην 
οικολογική ισορροπία της περιοχής. 
 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Η εγκατάσταση ανεµοθραύστη θα συµβάλλει στην προστασία της γεωργικής καλλιέργειας από 
ανέµους και παγετούς. 

 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
 
Η εγκατάσταση των ανεµοθραυστών θα γίνεται µε γραµµική φύτευση σε µία ή δύο σειρές.  Στην 
περίπτωση εγκατάστασης µιας σειράς φυτών, η απόσταση µεταξύ των φυτών θα κυµαίνεται µεταξύ 
1-2 µέτρα.  Στην περίπτωση δύο σειρών, η απόσταση µεταξύ των σειρών θα κυµαίνεται από 1-3 
µέτρα, ο φυτευτικός σύνδεσµος πρέπει να είναι τριγωνικός και η απόσταση µεταξύ των φυτών σε 
κάθε σειρά θα κυµαίνεται από 2 έως 4 µέτρα. 
Ο µέγιστος αριθµός φυτών που µπορεί να εγκατασταθεί ανά δεκάριο διαφοροποιείται ανάλογα µε το 
µέγεθος του τεµαχίου και έχει ως ακολούθως: 
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Με την εφαρµογή των πιο πάνω περιορισµών, η εφαρµογή του γεωργοδασοπονικού συστήµατος 
διασφαλίζει τη συνέχιση της γεωργικής χρήσης της γης. 
 
Ο φυτευτικός σύνδεσµος καθώς και η απόσταση µεταξύ των φυτών θα καθορίζεται στο Σχέδιο 
Εγκατάστασης και θα είναι ανάλογα µε το δασοπονικό είδος που θα χρησιµοποιηθεί. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Για τον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι δυνατές µέθοδοι και εργασίες 
εγκατάστασης του ανεµοθραύστη κάτω από τις ποικίλες κλιµατεδαφικές συνθήκες της Κύπρου. 
 
Ο καθορισµός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε σε πραγµατικά 
στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών, το οποίο εκτελεί έργα δάσωσης σε όλες τις περιοχές και 
περιβάλλοντα της Κύπρου, καθώς και στα σχετικά στοιχεία των δασώσεων από την εφαρµογή του 
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.  Στον Πίνακα 2 «Αναλυτική Κοστολόγηση των 
Επιλέξιµων Εργασιών για το Μέτρο ∆ΑΣΩΣΕΙΣ» του Παραρτήµατος VI φαίνεται αναλυτικά η 
µεθοδολογία  για τον υπολογισµό του κόστους εγκατάστασης του ανεµοθραύστη.   

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η επάρκεια και ακρίβεια των ποσών αναφορικά µε τις πληρωµές έχουν ελεγχθεί από το Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών.  
 

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΗ  
 
Το ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιµων δαπανών στις µειονεκτικές περιοχές και 
στις περιοχές Φύση 2000 και στο 70% στις λοιπές περιοχές. 
 
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται µε βάση την τυπική δαπάνη (Standard Cost) των επιλέξιµων 
δράσεων όπως καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος VI «Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα  - 
Τυπική ∆απάνη για το Μέτρο ∆ΑΣΩΣΕΙΣ»  και δε θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου 
ή άλλων λογιστικών εγγράφων.  Η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν είναι προκαθορισµένη αλλά θα 

Έκταση Μέγιστος αποδεκτός αριθµός φυτών 

   2       δεκάρια 200 
> 2-3    δεκάρια 240 
> 3-4    δεκάρια 270 
> 4-5    δεκάρια 300 
> 5-6    δεκάρια 330 
> 6-7   δεκάρια 350 
> 7-8   δεκάρια 380 
> 8-9   δεκάρια 400 
> 9-10       δεκάρια 420 
> 10 δεκάρια 420 
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εξαρτάται από τις επιλέξιµες δράσεις που θα πραγµατοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι οποίες 
θα είναι πλήρως δικαιολογηµένες. Η ενίσχυση θα κυµανθεί κατά µέσο όρο περίπου στα 14 Ευρώ 
ανά φυτό. 
 

∆ιαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 

Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης του ανεµοθραύστη θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.  Η 
πρώτη δόση θα καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της φύτευσης και κατόπιν υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και µετά το σχετικό έλεγχο.  Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται ένα 
χρόνο µετά τη φύτευση και κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχο των 
εργασιών.  Η τρίτη δόση θα καταβάλλεται δύο χρόνια µετά τη φύτευση και κατόπιν υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχο των εργασιών. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ 
∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
 
1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
Το Καθεστώς αυτό συνδέεται άµεσα µε τη 2η δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος που 
αφορά τις δασώσεις και τη δασοκοµία.  Η δράση αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλης σηµασίας 
και η εφαρµογή της καλύπτει τόσο τα κρατικά δάση και τη χαλίτικη γη όσο και τη γεωργική και µη γη.  
Για την εγκατάσταση ανεµοθραυστών προβλέπεται ετήσια δαπάνη ύψους 34.000 Ευρώ. 
 
2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 

Το καθεστώς συνδέεται και µε τη ∆ασική Στρατηγική η οποία αναφέρει τη στήριξη της δασοκοµίας 
ως σηµαντικού εργαλείου για τη διατήρηση και βελτίωση της βιολογικής ποικιλότητας, των 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και φυτών, όπως επίσης και της σηµασίας των δασών ως µέτρου 
κατά των κλιµατικών αλλαγών.  Επίσης, τονίζεται η συµβολή της δασοκοµίας στο εισόδηµα και την 
απασχόληση που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. 

3. Σύνδεση µε την στρατηγική της κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος 

Το καθεστώς συνδέεται µε την στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος η οποία 
αναφέρει τη δάσωση ως ένα από τα µέτρα για άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Οι περισσότερες περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς «Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων» 
καλύπτονται από το Σχέδιο Πυροπροστασίας ικανοποιητικά.  Νέες εκτάσεις που δε θα καλύπτονται 
θα εντάσσονται κάτω από το υφιστάµενο Σχέδιο. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.4.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 108.500 108.500 217.000 72.333 289.333 
% 37.5 37.5 75 25 100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ε 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δικαιούχων   15 
Απόδοση  

Έκταση γης υπό νέα αγροδασοπονικά συστήµατα 30 ha 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού κάλλους 

30 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 

(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  
- 

(δ) την ποιότητα εδάφους  
- 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης - 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των περιοχών απείρου 
φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

 

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.4.3 
 
«∆άσωση µη Γεωργικής Γης» 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 Παράγραφοι 1,2 & 3  του Κανονισµού  1698/2005. 
Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 του Παραρτήµατος II του Καν. 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
223 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Σηµαντικές εκτάσεις γης στην ύπαιθρο έχουν εγκαταλειφθεί από τους αγρότες για διάφορους  
λόγους, όπως για παράδειγµα η χαµηλή οικονοµική απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών, η 
προώθηση της σταβλισµένης κτηνοτροφίας σε βάρος της ελεύθερης βόσκησης, οι µετακινήσεις 
πληθυσµού από την ύπαιθρο στις πόλεις, κ.λ.π. 
 
Εκτός από τις εγκαταλειµµένες γεωργικές εκτάσεις, µεταλλεία και λατοµεία τα οποία έχουν 
εγκαταλειφθεί στο παρελθόν αποτελούν χώρους υποβάθµισης της αισθητικής και οικολογικής αξίας 
της υπαίθρου. 
 
Στις πιο πάνω περιοχές η εκµετάλλευση και η διαχείριση είναι σχεδόν ανύπαρκτη µε αποτέλεσµα να 
παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως οι πυρκαγιές, η διάβρωση, η 
ερηµοποίηση, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου, η µείωση της 
βιοποικιλότητας, η µείωση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, οι κλιµατικές αλλαγές, κ.λ.π. 
 
Το Καθεστώς αυτό θα συµβάλει θετικά στην άµβλυνση όλων αυτών των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι κυριότεροι στόχοι του καθεστώτος είναι: 

• συµβολή στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

• συµβολή στην προστασία της υπαίθρου από φυσικές καταστροφές όπως οι 

πληµµύρες και οι πυρκαγιές  

• συµβολή στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήµωση 

• συµβολή στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων 

• συµβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου 

• συµβολή στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών 
περιοχών µε την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της µη γεωργικής γης 

• συµβολή στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών 
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Βασικός σκοπός του καθεστώτος είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου 
της υπαίθρου γενικότερα. Παράλληλα παρέχεται στους αγρότες η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης 
της γης που έχουν εγκαταλείψει. 
 
Οι επιλέξιµες δράσεις και έργα του καθεστώτος παρουσιάζονται στο Παράρτηµα VI, Πίνακας 1: 
«Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα - Τυπική ∆απάνη» και διαχωρίζονται σε δύο οµάδες: α) Εγκατάσταση 
και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας και β) Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας. 
 
Οι δράσεις/ εργασίες που αφορούν την Εγκατάσταση και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Μέρος Α του Παραρτήµατος VI.  Ενδεικτικά, περιλαµβάνουν την 
προετοιµασία του εδάφους, την προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της 
φυτείας καθώς και εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  Επίσης 
περιλαµβάνουν και τις εργασίες για το λεκάνωµα, το πότισµα, τη συντήρηση του αρδευτικού 
συστήµατος, την καταπολέµηση ζιζανίων στη βολοφυτεία/ σποροφυτεία καθώς και την 
αναπλήρωση αποτυχιών της βολοφυτείας ή σποροφυτείας για τα πρώτα δύο χρόνια µετά τη 
φύτευση ή σπορά.  Αυτό γίνεται για να εξασφαλισθεί η επιτυχία της δάσωσης γιατί τόσο το πότισµα 
και η καταπολέµηση ζιζανίων, όσο και η αναπλήρωση των αποτυχιών αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της διαδικασίας εγκατάστασης δασικής φυτείας κάτω από τις ιδιαίτερες ξηρικές συνθήκες που 
επικρατούν στις περιοχές εφαρµογής του Καθεστώτος. 
 
Οι δράσεις/ εργασίες που αφορούν την Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας ξεκινούν στο 
τέλος του δευτέρου χρόνου µετά τη φύτευση/ σπορά, διαρκεί τρία χρόνια και αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της φυτείας από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Οι εργασίες αυτές 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, Μέρος Β και είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση της 
εγκαταλειµµένης γεωργικής γης.  
 
Τόσο σ’ ότι αφορά την Εγκατάσταση και προστασία της φυτείας όσο και σ’ ότι αφορά την 
Περιποίηση /Συντήρηση της φυτείας, σε κάθε περίπτωση δάσωσης δε θα είναι επιλέξιµες όλες οι 
εργασίες αλλά µόνο αυτές που είναι πλήρως δικαιολογηµένες. Για παράδειγµα η περίφραξη της 
φυτείας είναι επιλέξιµη µόνο στην περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα βόσκησης.  
 
Αναφορικά µε τη στήριξη στα πλαίσια του Καθεστώτος αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α.  Η οικονοµική ενίσχυση περιλαµβάνει: 
• ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας, 

• ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο, για τα πρώτα τρία χρόνια µετά την εγκατάσταση της 
φυτείας, για τις δαπάνες περιποίησης/ συντήρησης  της φυτείας για να εξασφαλισθεί η 
επιτυχία της δάσωσης (εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση εγκαταλειµµένης γεωργικής 
γης), 

β. Η στήριξη για τη δάσωση µη γεωργικών εκτάσεων η οποία αναλαµβάνεται από δηµόσιες 
αρχές καλύπτει µόνο τις δαπάνες εγκατάστασης, 

γ. Στήριξη παρέχεται και στην περίπτωση µετατροπής αγροπεριβαλλοντικής δέσµευσης σε 
δέσµευση δάσωσης µη γεωργικής γης, 

δ. Στήριξη από το καθεστώς  δεν παρέχεται: 

- σε γεωργούς που λαµβάνουν στήριξη για πρόωρη συνταξιοδότηση 

- για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων, 

ε. Σε περίπτωση φύτευσης ειδών ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη εκµετάλλευση 
(περίτροπος χρόνος λιγότερο από 15 χρόνια), η στήριξη καλύπτει µόνο τις δαπάνες 
εγκατάστασης. 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΑΣΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   
 

1. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Περιοχών  
 
Περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως διάβρωση, ερηµοποίηση, θέµατα βιοποικιλότητας, προστασία 
των υδάτινων πόρων, κτλ παρουσιάζονται σ’ όλες τις περιοχές της υπαίθρου εκτός των δασικών. Το 
Καθεστώς αυτό θα εφαρµοσθεί µόνο σε περιοχές που εµπίπτουν σε µια από τις κατηγορίες όπως 
καθορίζονται πιο κάτω (επιλέξιµες εκτάσεις). Αν οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχτούν ανεπαρκής θα 
γίνεται βαθµολόγηση των αιτήσεων µε βάση κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν στο εγχειρίδιο 
εφαρµογής πριν από την προκήρυξη.  
 
Το Καθεστώς αυτό δε θα εφαρµόζεται στη «γεωργική γη» όπως ορίζεται στο Καθεστώς της 
«∆άσωσης Γεωργικής Γης». 
 
Θα υπάρχει κριτήριο ελάχιστης έκτασης το οποίο έχει καθορισθεί στα 0,3 εκτάρια.  Τα δάση που θα 
δηµιουργούνται θα είναι σύµφωνα µε τους ορισµούς του Άρθρου 30 του Κανονισµού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006 εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης έκτασης το οποίο θα είναι 0,3 
αντί 0,5 εκτάρια.  Ο καθορισµός µικρότερης έκτασης είναι απαραίτητος για να αντιµετωπισθεί το 
πρόβληµα µε το µικρό µέγεθος του κλήρου.  Η έκταση των 0,3 εκταρίων θεωρείται ικανοποιητική 
από δασοκοµικής άποψης. 
 
Στο Καθεστώς αυτό θα µπορεί να ενταχθεί και ενοικιαζόµενη µη γεωργική γη.  Η διάρκεια της 
ενοικίασης πρέπει να είναι τουλάχιστο για 5 χρόνια.  Θα απαιτείται η προσκόµιση αντιγράφου του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου καθώς επίσης και γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για τη δάσωση. 
 
Θα υπάρχει δέσµευση για διατήρηση της δασικής φυτείας σε ικανοποιητική κατάσταση 
τουλάχιστον για 5 χρόνια.  
 
Η γη που θα ενταχθεί στο Καθεστώς αυτό δεν θα µπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο ή άλλο ανάλογο 
Μέτρο ή Καθεστώς. 
 
2.  Επιλέξιµες Εκτάσεις 
 
Στις επιλέξιµες εκτάσεις του Καθεστώτος αυτού περιλαµβάνονται: 

• Εγκαταλειµµένη γεωργική γη 

• Περιοχές γυµνές ή µε δασοκάλυψη µικρότερη από 10% 

• Περιοχές που έχουν δασοκάλυψη πέραν του 10% αλλά µικρότερο του 30% στις οποίες 
υπάρχει πρόβληµα διάβρωσης 

• Περιοχές εγκαταλειµµένων µεταλλείων και λατοµείων 

 
3.  ∆ικαιούχοι  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους 
(συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών αρχών).  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι ∆ηµόσιες Αρχές (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, 
Ηµικρατικοί Οργανισµοί και Κρατικές Αρχές). 
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∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ Η ∆ΑΣΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Τα έργα δασώσεων που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του Καθεστώτος θα πρέπει να είναι συµβατά 
µε το περιβάλλον και προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες.  Ειδικότερα στις περιοχές του δικτύου 
"Φύση 2000" και σε περιοχές που περιλαµβάνονται σε πρόγραµµα λεκάνης απορροής ποταµού 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60ΕΚ, η δάσωση πρέπει να είναι συµβατή µε τους διαχειριστικούς 
σκοπούς της κάθε περιοχής.  Επίσης, θα πρέπει να είναι συµβατά µε τους ακόλουθους Νόµους, 
Κανονισµούς και Οδηγίες: 

α)   τον περί "Εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισµένα  έργα" Νόµο 140(I)/ 
2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ EC) 

β)   τους περί "Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού" Νόµους του 1991 
έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC). 

γ)   τον περί "Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα" Νόµο και τους σχετικούς Κανονισµούς, 
147(I) του 2003 (Οδηγία 2000/29/EC). 

δ)    τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων" Νόµο 13(1)/2004 (Οδηγία 2000/60/EC). 
ε)    τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας ζωής" Νόµο 153(I)/2003  

(Οδηγία 92/43/EC). 
στ)  τον περί "Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων" Νόµο 152(I)/2003 

(Οδηγία 79/409/EC). 
 
Θα απαιτείται η υποβολή Σχεδίου ∆άσωσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει το δασοπονικό 
είδος, το φυτευτικό σύνδεσµο, τη µέθοδο δάσωσης (φύτευση ή σπορά), τον τρόπο προετοιµασίας 
του εδάφους, την εποχή εγκατάστασης της φυτείας, τα µέτρα περιποίησης, τα µέτρα προστασίας, 
κ.λ.π.  Το Σχέδιο ∆άσωσης θα εγκρίνεται από την Αρµόδια Αρχή και θα υπόκειται σε αλλαγές εάν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης θα εξετάζονται όλα ανεξαιρέτως τα 
στοιχεία έτσι που να διασφαλίζεται ότι η δάσωση είναι προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες και 
συµβατή µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και µ’ αυτόν τον τρόπο η επίτευξη του επιδιωκόµενου 
σκοπού. 
 
Θα χρησιµοποιούνται καθορισµένα δασοπονικά είδη, και το αναπαραγωγικό υλικό θα είναι 
εγχώριας προέλευσης και παραγωγής. Κατά τον καθορισµό των ειδών ο οποίος θα γίνει σε 
µεταγενέστερο στάδιο θα ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες όπως η χρήση αυτοχθόνων ειδών, 
οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα, οι κίνδυνοι για τις πυρκαγιές κλπ. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
αριθµός φυτών ανά εκτάριο είναι τα 450. Οι συστάδες που θα εγκαθίστανται θα  είναι µικτές ή 
αµιγείς.  Μικτές συστάδες θα είναι οι συστάδες που θα περιλαµβάνουν στη σύνθεση τους 
τουλάχιστον 30% πλατύφυλλα.  Στα κριτήρια βαθµολόγησης των αιτήσεων θα περιλαµβάνεται και 
η σύνθεση των ειδών όπου θα ευνοούνται τα πλατύφυλλα και οι µικτές συστάδες.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ  
 
Για τον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι δυνατές µέθοδοι και εργασίες 
εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω από τις ποικίλες κλιµατεδαφικές συνθήκες 
που παρουσιάζονται στις περιοχές εφαρµογής του Καθεστώτος. 
 
Ο καθορισµός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε σε πραγµατικά 
στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις περιοχές και 
περιβάλλοντα της Κύπρου, καθώς και στα σχετικά στοιχεία από την εφαρµογή του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006.  Στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος VI «Αναλυτική 
Κοστολόγηση των Επιλέξιµων Εργασιών για το Μέτρο ∆ΑΣΩΣΕΙΣ» φαίνεται αναλυτικά η 
µεθοδολογία για τον υπολογισµό του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας. 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Η επάρκεια και ακρίβεια των ποσών αναφορικά µε τις πληρωµές έχουν ελεγχθεί από το Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών.  

 
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ  
 
1. Ύψος  Ενίσχυσης 
 
Η δηµόσια δαπάνη για τις δαπάνες εγκατάστασης για τα έργα που θα αναλαµβάνει το δηµόσιο θα 
ανέρχεται στο 100% της δαπάνης.  Για τα έργα που θα αναλαµβάνει ο ιδιωτικός τοµέας θα 
ανέρχεται στο 80% των επιλέξιµων δαπανών στις µειονεκτικές περιοχές και στις περιοχές Φύση 
2000 και στο 70% στις λοιπές περιοχές. 
 
Η δηµόσια δαπάνη για τις δαπάνες περιποίησης/ συντήρησης θα ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιµων δαπανών.  
 
Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης και περιποίησης της φυτείας θα καταβάλλεται µε βάση 
την τυπική δαπάνη (standard cost) των επιλέξιµων δράσεων όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήµατος VI και δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων λογιστικών 
εγγράφων.  Η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν είναι προκαθορισµένη αλλά θα εξαρτάται από τις επιλέξιµες 
δράσεις που θα πραγµατοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι οποίες θα είναι πλήρως 
δικαιολογηµένες.  
 
2. ∆ιαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 
 
Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας θα καταβάλλεται σε τρεις  δόσεις.  Η πρώτη 
δόση θα καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της φύτευσης/ σποράς και κατόπιν υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και µετά το σχετικό έλεγχο.  Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται ένα 
χρόνο µετά την φύτευση/ σπορά και κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και 
έλεγχο των εργασιών.  Η τρίτη δόση θα καταβάλλεται δύο χρόνια µετά τη φύτευση/ σπορά και 
κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχο των εργασιών. 
 
Η ετήσια ενίσχυση για τις δαπάνες περιποίησης της φυτείας θα καταβάλλεται σε µια δόση µετά από 
την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, µετά την αποπεράτωση και έλεγχο των εργασιών.  
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ 
∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
 
1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
 
Το Καθεστώς συνδέεται άµεσα µε τη 2η δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος που αφορά τις 
δασώσεις και τη δασοκοµία.  Η δράση αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλης σηµασίας και η 
εφαρµογή της καλύπτει τόσο τα κρατικά δάση και τη χαλίτικη γη όσο και τη γεωργική και µη γη.  Για 
τη δάσωση εγκαταλειµµένης και υποβαθµισµένης γεωργικής γης καθώς και της χαλίτικης γης 
προβλέπεται ετήσια δαπάνη ύψους  374.000 Ευρώ. 
 
2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
 
Το Καθεστώς συνδέεται και µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας η οποία αναφέρει τη στήριξη 
της δασοκοµίας ως σηµαντικού εργαλείου για τη διατήρηση και βελτίωση της βιολογικής 
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ποικιλότητας, των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και φυτών, όπως επίσης και τη σηµασίας των 
δασών ως µέτρου κατά των κλιµατικών αλλαγών.  Επίσης, τονίζεται η συµβολή της δασοκοµίας στο 
εισόδηµα και την απασχόληση που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. 
 

3. Σύνδεση µε την στρατηγική της κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος 

Το καθεστώς συνδέεται µε την στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος η οποία 
αναφέρει τη δάσωση ως ένα από τα µέτρα για άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Οι περισσότερες περιοχές που θα ενταχθούν στο καθεστώς «∆άσωση µη Γεωργικής Γης» 
καλύπτονται από το Σχέδιο Πυροπροστασίας ικανοποιητικά. Νέες εκτάσεις που δε θα καλύπτονται 
θα εντάσσονται κάτω από το υφιστάµενο Σχέδιο.  Στις πλείστες όµως των περιπτώσεων λόγω της 
ενεργούς διαχείρισης που θα υπάρχει στα νέα αυτά δάση ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης των 
πυρκαγιών θα είναι µειωµένος. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.4.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 592.500 592.500 1.185.000 395.000 1.580.000 
% 37.5 37.5 75 25 100 

 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Αναµένεται να υπάρξουν ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
ύψους € 340.000 σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού 1320/06. Οι ανειληµµένες αυτές 
υποχρεώσεις προκύπτουν από το Μέτρο 3.2 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Η 
κατανοµή κατά έτος των ανειληµµένων υποχρεώσεων φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Κεφαλαίου 5. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ε 
 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος  

Αριθµός δικαιούχων που λαµβάνουν ενίσχυση για 
∆άσωση 

  60  
Απόδοση  

Έκταση γης που έχει δασωθεί   60 ha 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου φυσικού 
κάλλους  

 10 ha 

(β) την ποιότητα νερού   10 ha 

(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  
 

(δ) την ποιότητα εδάφους   10 ha 

Αποτέλεσµα  

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

 30 ha 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των κλιµατολογικών 
αλλαγών  
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ΜΕΤΡΟ 2.5 

“Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων περιοχών”. 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ   

Άρθρα 36 (β) (vi) και 48 Παράγραφος 1 & 2 του Κανονισµού 1698/2005. 

Άρθρα 30 και 33 και σηµείο 5.3.2.2.6 του Παραρτήµατος II του Κανονισµού 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

226 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι το Τµήµα ∆ασών. 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο λόγω των κλιµατικών συνθηκών, των 
χαρακτηριστικών της βλάστησης, της τοπογραφίας και της παρουσίας των αιτίων πρόκλησης 
πυρκαγιών είναι ψηλός και µόνιµος.  Περαιτέρω σηµειώνεται ότι ολόκληρη η Κύπρος χαρακτηρίζεται 
ως χώρα ψηλού κινδύνου έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών. 

Ως αποτέλεσµα του ψηλού κινδύνου των πυρκαγιών, κατά την άσκηση της διαχείρισης ενός δάσους 
η προστασία του από τις πυρκαγιές αποτελεί το πρώτιστο µέληµα.  Η προστασία των δασών από 
τις πυρκαγιές είναι απαραίτητη για να διαφυλαχθούν τα άµεσα και έµµεσα οφέλη που προσφέρουν 
και τα οποία εκτός των άλλων κρίνονται ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγροτική 
ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη ότι, τα δάση συµβάλλουν στην διαφύλαξη και στην ανάπτυξη της 
γεωργίας και της υπαίθρου, των οποίων οι συνθήκες ύπαρξης µπορεί να εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από την παρουσία και την καλή κατάσταση των γύρω δασών. 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  

Οι κυριότεροι στόχοι του µέτρου είναι: 
• η µείωση του αριθµού των πυρκαγιών 

• η µείωση της ετήσιας καµένης έκτασης 

• η µείωση της µέσης καµένης έκτασης ανά πυρκαγιά  

• η µείωση του χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών 

• η µείωση του χρόνου µεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας µιας πυρκαγιάς 
• η µείωση του µέσου χρόνου επέµβασης 

• η αναδάσωση των καµένων περιοχών 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Βασικός σκοπός του µέτρου είναι η βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος προστασίας των δασών 
και των άλλων δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές καθώς επίσης και η αποκατάσταση των 
καµένων περιοχών.  
 
Το Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες δύο δράσεις: 

1. Πρόληψη πυρκαγιών 

2. Αναδάσωση καµένων περιοχών 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ 
 

1. Πρόληψη πυρκαγιών 

 

Η εν λόγω δράση περιορίζεται σε µέτρα πρόληψης και περιλαµβάνει την παροχή οικονοµικής 
στήριξης για την  κατασκευή /εγκατάσταση υποδοµών  πυροπροστασίας, τη συντήρηση 
αντιπυρικών λωρίδων και την ανάπτυξη και βελτίωση σταθερών µέσων ανίχνευσης πυρκαγιών  και 
εξοπλισµού επικοινωνίας. Τα έργα τα οποία θα είναι επιλέξιµα είναι τα ακόλουθα: 

1.1  Κατασκευή/ Εγκατάσταση Υποδοµών  Πυροπροστασίας  

1.1.1 Κατασκευή αντιπυρικών   λωρίδων  

1.1.2 ∆ιάνοιξη δασικών δρόµων  

1.1.3 Κατασκευή υδατοδεξαµενών 

1.1.4  Εγκατάσταση  συστηµάτων πυρασφάλειας  

1.1.5 Καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή συνορεύουν µε δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις 

1.1.6   Εφαρµογή δασοκοµικών µέτρων για µείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των 
πυρκαγιών. 

1.1.7   Εγκατάσταση υδροστοµίων  
1.1.8   Κατασκευή µονοπατιών 
 
1.2    Συντήρηση Αντιπυρικών λωρίδων 
 
1.3  Ανάπτυξη και βελτίωση σταθερών µέσων παρακολούθησης πυρκαγιών  και εξοπλισµού 

επικοινωνίας 
 

1.3.1  Κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης 

1.3.2 Εγκατάσταση και βελτίωση Αυτόµατων  Συστηµάτων Ανίχνευσης Πυρκαγιών 

1.3.3 Ανάπτυξη και Βελτίωση  υφιστάµενου συστήµατος τηλεπικοινωνιών 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ∆ικαιούχοι, τα Κριτήρια Συµµετοχής και οι ∆εσµεύσεις για κάθε έργο παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 3 του Παραρτήµατος VI. 
 
Τα µέτρα θα εφαρµοστούν σε δασικές περιοχές όπως ορίζονται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006. 
 

2. Αναδάσωση καµένων περιοχών 
 

Η δράση αυτή αφορά την αποκατάσταση των καµένων δασικών περιοχών 
 
∆ικαιούχοι 

∆ικαίωµα συµµετοχής για τη δράση αυτή έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή οι ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων 
Θρησκευτικών αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, οι Οργανισµοί ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και οι Κρατικές Αρχές.  
 
 Αναφορικά µε τη στήριξη ισχύουν τα ακόλουθα: 
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• το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών, τόσο 
για τα έργα του δηµοσίου όσο και για τα έργα των ιδιωτών 

 
• θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο για τις δαπάνες περιποίησης / συντήρησης της 

φυτείας για τα πρώτα τρία χρόνια µετά την εγκατάσταση της φυτείας 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης αυτής θα ισχύουν όλες οι άλλες πρόνοιες του Καθεστώτος 
«∆άσωση µη γεωργικής γης» του Μέτρου «∆ασώσεις». 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 
Η πολιτική για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές υλοποιείται µε τη βοήθεια του “Σχεδίου 
Πυροπροστασίας των ∆ασών”.  Το Σχέδιο ετοιµάστηκε το 2003 και περιλαµβάνει: 
 (α)  Περιγραφή της σηµερινής κατάστασης όσον αφορά το υφιστάµενο σύστηµα πρόληψης και 

επιτήρησης και περιγραφή των µεθόδων και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την 
πυροπροστασία. 

(β) Τον απολογισµό των πυρκαγιών κατά την πενταετία 1998-2002, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιγραφής και ανάλυσης των κυριοτέρων διαπιστωθέντων αιτίων. 

(γ)   Ένδειξη των στόχων που πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά τη λήξη του σχεδίου όσον αφορά: 
- την εξάλειψη ή τη µείωση των κυριότερων αιτιών 
- τη βελτίωση των συστηµάτων πρόληψης και επιτήρησης 

(δ)  Περιγραφή των µέτρων που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων. 
(ε)    Αναφορά στους εταίρους που συµµετέχουν στην πυροπροστασία των δασών. 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ TO ΕΘΝΙΚO ∆ΑΣΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
 

1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
 

Υπάρχει άµεση σύνδεση µε την 3η δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος η οποία αφορά την 
«Προστασία από τις πυρκαγιές και άλλους κινδύνους».  Ειδικότερα βοηθά στην υλοποίηση δύο από 
τα τέσσερα µέτρα που αφορούν αντίστοιχα τον έλεγχο των πυρκαγιών έξω από τα κρατικά δάση και 
τον έλεγχο των πυρκαγιών µέσα στα κρατικά δάση.  Η ετήσια προβλεπόµενη δαπάνη για τα τρία 
από τα τέσσερα µέτρα η οποία όµως καλύπτει και µέτρα πέραν αυτών που προβλέπονται στο Μέτρο 
ανέρχεται σε € 6.000.000.  
 
2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
 

Το Μέτρο αυτό είναι συµβατό και βοηθά στην υλοποίηση της ∆ασικής Στρατηγικής της Κοινότητας 
και ειδικότερα του µέρους µε το οποίο υποστηρίζεται η συνέχιση, η αξιολόγηση και η εξέταση µιας 
ενδεχόµενης βελτίωσης του κοινοτικού συστήµατος προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές που 
εισήχθη µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92. 
 

3. Σύνδεση µε την στρατηγική της κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος 

Τόσο η δράση της πρόληψης όσο και η δράση της αναδάσωσης των καµένων περιοχών συνδέονται 
µε τη στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος. Η δράση της πρόληψης θεωρείται ως 
ένα από τα κατ΄εξοχή διαχειριστικά µέτρα που µπορεί να συµβάλει στην άµβλυσνη των κλιµατικών 
αλλαγών µε την αποτροπή της αποδάσωσης. Η αναδάσωση αναφέρεται ως ένα από τα µέτρα κατά 
της κλιµατικής αλλαγής.   
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Η ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
 
Οι προτεινόµενες δράσεις καλύπτουν τόσο την πυροπροστασία  των κρατικών όσο και των 
ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.  Αφορούν περιοχές µε υψηλό βαθµό κινδύνου έκρηξης και διάδοσης 
πυρκαγιών και είναι πλήρως συµβατές µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας ∆ασών.  

 

Στο υφιστάµενο «Σχέδιο Πυροπροστασίας των ∆ασών» περιλαµβάνονται όλες οι προτεινόµενες 
δράσεις εκτός από τη συντήρηση των αντιπυρικών λωρίδων, την κατασκευή µονοπατιών, την 
εγκατάσταση  συστηµάτων πυρασφάλειας και την καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή συνορεύουν µε 
δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 2.5 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.250.000 2.250.000 4.500.000  4.500.000 
% 50 50 100  100 

 

 
Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών, τόσο για τα 
έργα του δηµοσίου όσο και για τα έργα των ιδιωτών. 
 
Για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή 
άλλων λογιστικών εγγράφων.  Σ’ όλες  τις περιπτώσεις εκτός των ετήσιων ενισχύσεων, η ενίσχυση 
θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις.  Η πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 60% της συνολικής ενίσχυσης και 
θα καταβάλλεται µετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, µετά την εκτέλεση της 
αντιστοίχου εργασίας και µετά το σχετικό έλεγχο.  Η δεύτερη δόση θα ανέρχεται στο 40% και θα 
καταβάλλεται µετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, µετά την αποπεράτωση και 
έλεγχο των εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς θα γίνεται βαθµολόγηση των 
αιτήσεων µε βάση κριτήρια που θα καθοριστούν σε µεταγενέστερο στάδιο. 
 
Έχει καθορισθεί ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο ως ο Πίνακας 4 του Παραρτήµατος VI.  Το 
ανώτατο αυτό όριο οικονοµικής ενίσχυσης καθορίστηκε µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία που τηρεί 
το Τµήµα ∆ασών για την εκτέλεση αυτών των έργων καθώς και µε βάση τα σχετικά στοιχεία από την 
εφαρµογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
 
Στις περιπτώσεις των έργων του Πίνακα 5 του Παραρτήµατος VI δεν θα είναι υποχρεωτική η 
προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων και η οικονοµική ενίσχυση θα καταβάλλεται 
µε βάση την τυπική δαπάνη της 3ης στήλης.  Ο καθορισµός του ύψους της δαπάνης αυτής 
στηρίχθηκε σε εργασίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια από το Τµήµα ∆ασών στα πλαίσια της 
εφαρµογής του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006.  Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο 
υπολογισµού της τυπικής δαπάνης τόσο για τα δασοκοµικά µέτρα όσο και για την καλλιέργεια 
αγρών που εφάπτονται ή συνορεύουν δασών ή άλλων δασικών εκτάσεων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6 του Παραρτήµατος VI. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος  

Αριθµός δράσεων πρόληψης/ αποκατάστασης 500  
Ενισχυµένη έκταση  

• για την οποία λαµβάνονται ενέργειες 
πρόληψης 

• καµένων περιοχών  

13.000 ha 
 
1000 ha 

Απόδοση  

Συνολικό ύψος επενδύσεων 4.500.000 € 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 
ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου 
φυσικού κάλλους  

13.000 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 
(δ) την ποιότητα εδάφους  1000 ha 

Αποτέλεσµα  

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  

(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΜΕΤΡΟ 2.6 
 
“∆ιατήρηση και Βελτίωση του Κοινωνικού και Οικολογικού Ρόλου των ∆ασών” 
 
Το Μέτρο περιλαµβάνει τρία επιµέρους Καθεστώτα ως ακολούθως: 
 

(1) Μη παραγωγικές επενδύσεις  

(2) ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  

(3) Ενισχύσεις Φύση 2000  

 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι το Τµήµα ∆ασών. 
 

Μέτρο 2.6 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 3.000.000 3.000.000 6.000.000  6.000.000 
% 50 50 100  100 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.6.1 
 
«Μη παραγωγικές επενδύσεις» 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 36 (β) (vii) και 49 Παράγραφος β του Κανονισµού 1698/2005. 
Σηµείο 5.3.2.2.7 του Παραρτήµατος II του Κανονισµού 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

227 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Η ανάγκη της κυπριακής κοινωνίας και ιδιαίτερα των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων 
για αναψυχή στα δάση για καλύτερη ψυχική και σωµατική υγεία, ολοένα και αυξάνεται λόγω 
της αυξηµένης ρύπανσης του περιβάλλοντος και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Υπάρχει 
επίσης ανάγκη για ποιοτική βελτίωση της προσφερόµενης αναψυχής αφού οι απαιτήσεις του 
ανθρώπου µεταβάλλονται συνεχώς.  
 
Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ανάπτυξη των δασών και κατάλληλη οργάνωση τους ώστε να 
παρέχουν τη δυνατότητα αναβαθµισµένης ποιοτικά δασικής αναψυχής. Η ανάγκη για 
καλύτερη οργάνωση της δασικής αναψυχής προβάλλει πρώτιστα και από την απαίτηση να 
προστατευτεί το ίδιο το δάσος από κάθε ζηµιά που µπορεί να προκύψει από την ανοργάνωτη 
περιπλάνηση των περιηγητών στο δάσος. 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι κυριότεροι επιµέρους ειδικοί στόχοι του Καθεστώτος είναι: 

• Η προστασία των δασών από την ανοργάνωτη περιπλάνηση των περιηγητών. 

• Η βελτίωση της προσφερόµενης δασικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης και µέσω αυτής η ευαισθητοποίηση του κοινού για προστασία των δασών. 

• Η αύξηση της δυναµικότητας των εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων. 

• Η ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους εκδροµικούς και 
κατασκηνωτικούς χώρους. 

• Η βελτίωση και επέκταση του δικτύου µονοπατιών µελέτης της φύσης. 

• Η αύξηση του αριθµού θέσεων θέας. 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η οργάνωση και η βελτίωση των υπηρεσιών της 
δασικής αναψυχής καθώς και του δασοτουρισµού και οικοτουρισµού. 
 
Το Καθεστώς αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆ηµιουργία Κέντρων Επισκεπτών. 

• ∆ηµιουργία νέων και αναβάθµιση υφισταµένων εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων. 
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• ∆ηµιουργία ενός Εκθετηρίου δασικών εργαλείων και άλλου εξοπλισµού (όπως πριόνια, 
εργαλεία κλάδευσης και φύτευσης, κλπ.) 

• ∆ηµιουργία νέων και αναβάθµιση υφισταµένων µονοπατιών µελέτης της φύσης. 

• Ανάδειξη θέσεων θέας. 

• Ανάδειξη στοιχείων της δασικής κληρονοµιάς (ανάπλαση χώρων παραδοσιακών 
καµινιών συλλογής πίσσας, νερόµυλων, γεφυριών, κλπ.) H συγκεκριµένη δράση 
εφαρµόζεται και µέσω του Άξονα 4 Leader µέσω δηλαδή των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 

Οι δράσεις του Καθεστώτος αυτού θα εφαρµόζονται σε δασικές περιοχές όπως ορίζονται στο 
Άρθρο 30 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006. Όλα τα έργα που θα 
γίνουν κάτω από το Μέτρο αυτό δε θα αυξάνουν σηµαντικά την οικονοµική αξία του δάσους 
στο οποίο γίνεται το έργο. Επίσης τα έργα δε θα χρησιµοποιούνται για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς. Θα πρέπει ακόµη να υπάρχει η ανάγκη να προστατευθεί το ίδιο το δάσος από τους 
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από την ανοργάνωτη περιπλάνηση των περιηγητών 
στο δάσος (ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών και ζηµιών στην χλωρίδα και πανίδα). 

Σηµειώνεται ότι το µέτρο 3.2 εφαρµόζεται εκτός δασικών περιοχών και ως εκ τούτου ο 
διαχωρισµός είναι σαφής και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επικάλυψης µεταξύ των δύο 
µέτρων.  Σε περίπτωση που ένα έργο περιλαµβάνει και δασικές και µη δασικές περιοχές τούτο 
θα ενταχθεί στο µέτρο όπου περιλαµβάνεται το µεγαλύτερο µέρος του έργου.  
 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
(α) Κατασκηνωτικός χώρος ορίζεται η ανάπτυξη που προσφέρει διευκολύνσεις για υπαίθρια 

διανυκτέρευση σε µη µόνιµα καταλύµατα (πχ τροχόσπιτα και αντίσκηνα) µε σκοπό την 
προφορά απόλαυσης της φύσης.  

(β) Εκδροµικός χώρος ορίζεται η ανάπτυξη που προσφέρει κατάλληλα διαρρυθµισµένο και 
εξοπλισµένο χώρο όπου δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι, για παρασκευή και λήψη υπαίθριου 
γεύµατος µε σκοπό την προσφορά απόλαυσης της φύσης.  

 
(γ) Μονοπάτια µελέτης της φύσης ορίζονται οι προσφερόµενες διαδροµές για πεζούς σε 

δασικές περιοχές για απόλαυση και µελέτη της φύσης. 
 
(δ) Τα Κέντρα Επισκεπτών είναι αναπτύξεις οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την 

ενηµέρωση, επιµόρφωση και εκπαίδευση του επισκέπτη σε θέµατα χλωρίδας, πανίδας και 
οικολογίας συγκεκριµένων περιοχών, καθώς επίσης και γεωλογίας ή άλλων 
περιβαλλοντικών θεµάτων. Τα κέντρα αυτά δύνανται να συµβάλλουν σηµαντικά στη 
διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 
(ε) Το Εκθετήριο δασικών εργαλείων και άλλου εξοπλισµού έχει ως σκοπό την επιµόρφωση 

και την ενηµέρωση του επισκέπτη για τις µεθόδους και µέσα συγκοµιδής και επεξεργασίας 
του ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων καθώς και τα παράγωγα τους αλλά και για άλλα 
συναφή δασικά θέµατα. 

 
(ζ) Σηµείο θέας είναι η ανάπτυξη η οποία προσφέρει στον επισκέπτη απρόσκοπτη αισθητική 

απόλαυση της θέας και του τοπίου. 
 
(η) Η ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονοµιάς αφορά την ανάπλαση παραδοσιακών 

κατασκευών, στοιχείων και χώρων που σχετίζονται µε δασικές δραστηριότητες 
παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον παραγωγική δραστηριότητα. Τα 
έργα αυτά συµβάλλουν στην προβολή των παραδοσιακών δασικών δραστηριοτήτων. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι είναι οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές, οι Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Κρατικές 
Αρχές.  Οι Προϋποθέσεις Συµµετοχής και οι ∆εσµεύσεις για κάθε έργο παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 7 του Παραρτήµατος VI. 
 
Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

• Ετοιµασία µελετών και σχεδίων. 

• Επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου. 

• ∆ιαµόρφωση και καθαρισµοί χώρων και διάνοιξη µονοπατιών. 

• Προµήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων κατασκευών και διευκολύνσεων, 
όπως τραπεζιών, παιδικών χαρών, αποχωρητηρίων, σκυβαλοδοχείων, βρυσών, 
συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης και άλλα συναφή στους 
εκδροµικούς και κατασκηνωτικούς χώρους. 

• Έργα ή εργασίες για την αναγκαία τοπιοτέχνηση και αισθητική βελτίωση των χώρων 
εφόσον συνάδουν µε τους στόχους του έργου. 

• ∆ιαµόρφωση, συντήρηση, κατάλληλη αναπαλαίωση υφισταµένων κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δηµιουργία Κέντρων 
Επισκεπτών και του Εκθετηρίου δασικών εργαλείων και άλλου εξοπλισµού. 

• Έργα ανάπλασης στοιχείων δασικής κληρονοµιάς. 

• Ετοιµασία πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλικού για όλα τα έργα. 

• Προµήθεια εκθεµάτων και εξοπλισµού. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36(Β)(V) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
1698/2005 – ∆ΑΣΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Στο παρόν στάδιο στο Καθεστώς των δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων δεν περιλαµβάνονται 
ενισχύσεις που αφορούν επενδύσεις. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΕΡΨΙΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
Οι δασικές περιοχές οι οποίες θα καλυφθούν από τη δράση θα παρέχουν βελτιωµένη 
υποδοµή έργων αναψυχής η οποία θα αναδεικνύει το δασικό περιβάλλον προς τέρψιν του 
ευρύτερου κοινού. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 
1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
Το Καθεστώς αυτό συνδέεται άµεσα µε την 4η δράση του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος η 
οποία αφορά την προστασία των οικοσυστηµάτων, της χλωρίδας, της πανίδας και της δασικής 
κληρονοµιάς. Ειδικότερα βοηθά στην υλοποίηση των Μέτρων µε αρ. 3, 7, 8 και 10 που 
αφορούν αντίστοιχα την Ανάπτυξη των Εθνικών ∆ασικών Πάρκων, τη δηµιουργία Κέντρων 
Επισκεπτών, τη διατήρηση της δασικής κληρονοµιάς και την ανέγερση Εκθετηρίου δασικών 
εργαλείων και άλλου εξοπλισµού. 
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2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
 
Τα Μέτρα του Καθεστώτος αυτού συνάδουν πλήρως µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
και ειδικά µε τα Άρθρα 2θ και 3 που αφορούν αντίστοιχα τη συµβολή της δασοκοµίας στην 
ποιότητα ζωής και τη βιώσιµη διαχείριση των δασών µε βάση τις οικολογικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές τους λειτουργίες. 
 
3. Σύνδεση µε της Στρατηγική της Κοινότητας για τις Κλιµατικές Αλλαγές 
 
Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τη στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του κλίµατος 
επειδή οι δράσεις του έµµεσα αποσκοπούν στην προστασία των δασών αφού µπορούν να 
θεωρηθούν ως µέτρα πρόληψης των πυρκαγιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η 
πρόληψη των πυρκαγιών θεωρείται ως ένα από τα κατ΄εξοχή διαχειριστικά µέτρα που µπορεί 
να συµβάλει στην άµβλυνση της αλλαγής του κλίµατος µε την αποτροπή της αποδάσωσης. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ 

Οι δράσεις του καθεστώτος αυτού θεωρούνται ως µέτρα πρόληψης των πυρκαγιών και είναι 
πλήρως συµβατές µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας των ∆ασών. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.6.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.500.000 2.500.000 5.000.000  5.000.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών. Για την 
καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων 
λογιστικών εγγράφων. 
 
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 60% της 
συνολικής ενίσχυσης και θα καταβάλλεται µετά από την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, µετά την εκτέλεση της αντιστοίχου εργασίας και µετά το σχετικό έλεγχο. Η 
δεύτερη δόση θα ανέρχεται στο 40% και θα καταβάλλεται µετά από την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, µετά την αποπεράτωση και έλεγχο των εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς θα γίνεται βαθµολόγηση 
των αιτήσεων που θα πληρούν τις καθορισµένες προϋποθέσεις µε βάση κριτήρια που θα 
καθοριστούν σε µεταγενέστερο στάδιο.  
 
Έχει καθορισθεί ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο ως ο Πίνακας 8 του Παραρτήµατος VI.  
Το ανώτατο αυτό όριο οικονοµικής ενίσχυσης καθορίστηκε µε βάση πραγµατικά στοιχεία που 
τηρεί το Τµήµα ∆ασών για την εκτέλεση αυτών των έργων καθώς και µε βάση τα σχετικά 
στοιχεία από την εφαρµογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος  2007- 2013 

Αριθµός υποστηριζόµενων δασοκτηµόνων 30 
Απόδοση  

Συνολικό ύψος επενδύσεων 5.000.000 € 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου 
φυσικού κάλλους 
(β) την ποιότητα νερού  
(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  

(δ) την ποιότητα εδάφους  Αποτέλεσµα  

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

Οι δείκτες αυτοί σχετίζονται 
µε την κατηγορία των 
επενδύσεων που αφορούν 
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 
και δεν έχουν εφαρµογή 
επειδή οι προτεινόµενες 
δράσεις αφορούν τη 
δεύτερη κατηγορία των 
επενδύσεων δηλ.  τη 
βελτίωση της δασικής 
αναψυχής 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

Βλ. Εκ των 

Προτέρων Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.6.2 
 
∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
  
Άρθρα 36 (β) (v) και 47 Παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού 1698/2005. 
Σηµείο 5.3.2.2.5 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 1974/2006. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Κωδικός: 225 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Σε µερικές περιοχές ο προστατευτικός, ο οικολογικός και ο αισθητικός ρόλος ορισµένων 
οικοτόπων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ειδικά σ’ ότι αφορά την προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση, την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη 
διατήρηση του τοπίου. 
 
Η εισαγωγή δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για εθελοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν 
τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις και που θα αναληφθούν από ιδιώτες δασοκτήµονες θα 
βοηθήσει στη διατήρηση των οικοτόπων αυτών και θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο τον 
προστατευτικό, οικολογικό και αισθητικό τους ρόλο. 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Οι κυριότεροι επιµέρους ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 

• Η ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των δασών σε σχέση µε τη διάβρωση και την 
ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υδάτων. 

• Η διαφύλαξη και βελτίωση των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστηµάτων. 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση του οικολογικού και προστατευτικού ρόλου 
των δασών σε περιοχές εκτός του δικτύου Φύση 2000.  
 
Στο παρόν στάδιο έχει καθορισθεί µία µόνο δέσµευση η οποία αφορά την αποφυγή υλοτοµιών 
(καρπώσεων) στους ακόλουθους οικοτόπους: 
 

• µαύρης πεύκης (Pinus nigra subsp. pallasiana), 

• τραχείας πεύκης (Pinus brutia), 

• δρυός (Quercus infectoria subsp. veneris), 

• τρεµίθθου (Pistacia atlantica) 

• µικτούς οικότοπους των πιο πάνω ειδών. 
 
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµοσθεί σε δασικές περιοχές όπως ορίζονται στο Άρθρο 30 του 
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006 εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης έκτασης 
που στην περίπτωση των ειδών της δρυός και του τρεµίθθου και στους µικτούς οικότοπους θα 
είναι 0,3 αντί 0,5 εκτάρια. Ο καθορισµός µικρότερης έκτασης είναι απαραίτητος γιατί τα είδη 
αυτά δεν φύονται σε µεγάλες συµπαγείς εκτάσεις αλλά είναι διάσπαρτα σε εκτάσεις πολύ 
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µικρού µεγέθους ή ακόµη ως µεµονωµένα δέντρα και ουσιαστικά επιβάλλεται λόγω της 
µεγάλης οικολογικής τους αξίας. Η έκταση των 0,3 εκταρίων θεωρείται ικανοποιητική από 
δασοκοµικής άποψης. 
 
Η διάρκεια της δέσµευσης θα είναι πενταετής. 
 
Σηµειώνεται ότι οι δικαιούχου του Καθεστώτος 2.6.2 θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις της 
πολλαπλής συµµόρφωσης. 
 
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη µιας περιοχής στο Καθεστώς αυτό παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 9 του Παραρτήµατος VI. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι θα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή οι ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών) και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους. 
 
Σε µεταγενέστερο στάδιο πιθανό να καθοριστούν και άλλες δεσµεύσεις ή µέτρα διαχείρισης των 
αναφερόµενων οικοτόπων και ειδών. 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Στο σύνολο τους οι φυσικοί οικότοποι τραχείας και ιδίως της µαύρης πεύκης βρίσκονται σε 
ευδιάβρωτα περιβάλλοντα και σε ιδιαίτερα σηµαντικές λεκάνες απορροής. Η συγκοµιδή ξυλείας 
στους εν λόγω οικοτόπους θα προκαλούσε σοβαρή επιφανειακή διάβρωση µε σηµαντικότατη 
ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση των υδάτων αλλά και της οικολογικής και αισθητικής τους 
αξίας. 
  
Η διατήρηση συστάδων ή και οµάδων δέντρων δρυός (Quercus infectoria subsp. veneris) και 
τρεµίθθου (Pistacia atlantica) αποτελούν υψίστη προτεραιότητα αφού τα είδη αυτά 
χαρακτηρίζονται µεγάλης οικολογικής, αισθητικής, κοινωνικής και σε αρκετές περιπτώσεις 
ιστορικής αξίας. Η έκταση των πιο πάνω ειδών έχει συρρικνωθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη 
λόγω της εγκατάλειψης των παραδοσιακών επωφελών χρήσεων των ειδών αυτών όπως η 
παραγωγή πίσσας (παραδοσιακή τσίχλα) από τον τρέµιθθο (Pistacia atlantica) και  ζωοτροφών 
(βελανιδιών) από τους δρύες (Quercus infectoria subsp. veneris) σε συνδυασµό µε την 
αυξανόµενη ζήτηση σε καυσόξυλα.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 
Ο υπολογισµός της απώλειας εισοδήµατος από την αποφυγή υλοτοµιών στηρίχθηκε στα 
ακόλουθα στοιχεία και υποθέσεις των τελευταίων τριών ετών: 
 

1. Η ετήσια απώλεια εισοδήµατος είναι ίση µε την αξία της ετήσιας προσαύξησης της 
ξυλείας. 

2. Τα πιο πάνω είδη έχουν τα ίδια αυξητικά στοιχεία µε αυτά της τραχείας πεύκης. 

3. Οι δασικές αυτές εκτάσεις έχουν τα ίδια αυξητικά στοιχεία µε αυτά του δάσους της 
Πάφου, δηλαδή 1,19 m3/ha/έτος προσαύξηση, 127 κορµούς στο εκτάριο και συγκόµωση 
55%. 

4. Τα 1,19 m3 ιστάµενης ξυλείας (κορµοξυλεία) αποδίδουν 30%  οικοδοµήσιµη ξυλεία 
(0,357 m3) και 70% ξυλεία κιβωτοποιίας (0,833 m3)  ενώ επιπρόσθετα παράγεται από 
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την κλαδοξυλεία και µια ποσότητα καυσόξυλων η οποία ανέρχεται στο 30% της 
κορµοξυλείας (0,357 m3).   

5. Μέση τιµή ξυλείας κατά το τελευταίο εξάµηνο: 

Οικοδοµήσιµη  68 ευρώ/m3 

Κιβωτοποιίας  51 ευρώ/m3 

Καυσόξυλα  16 ευρώ/m3 

6. Η αξία της ετήσιας προσαύξησης (1,19 m3/ha) και κατ’ επέκταση η ετήσια απώλεια 
εισοδήµατος µε βάση τις πιο πάνω τιµές ξυλείας ανέρχεται σε 100 ευρώ/ha. Η πιο πάνω 
προσαύξηση παράγεται από δάσος µε βαθµό συγκόµωσης 55%. Υποθέτουµε ότι η 
σχέση του βαθµού συγκόµωσης και της ετήσιας προσαύξησης είναι γραµµική. Συνεπώς 
µε συγκόµωση 25% θα έχουµε 0,54 m3/ha προσαύξηση η αξία της οποίας ανέρχεται 
στα 45 ευρώ/ha. 

 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 45(2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  1974/2006 ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Η επάρκεια και ακρίβεια των ποσών αναφορικά µε τις πληρωµές έχουν ελεγχθεί από το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.  
 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
∆ε θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων.  Το ποσό 
της οικονοµικής ενίσχυσης που θα καταβάλλεται ως απώλεια εισοδήµατος για την αποφυγή 
υλοτοµιών (καρπώσεων) έχει καθοριστεί ως ακολούθως: 
 

� Για συστάδες µε συγκόµωση 10-40% ...………………..... 45 Ευρώ/ha/έτος 
� Για συστάδες µε συγκόµωση 40-80%……......................109 Ευρώ/ha/έτος 

 
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε µια δόση µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
µετά το σχετικό έλεγχο. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  

 
1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
 
Το Καθεστώς αυτό συνδέεται άµεσα µε την 4η και 5η δράση του Εθνικού ∆ασικού 
Προγράµµατος οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την προστασία των οικοσυστηµάτων της 
χλωρίδας και της πανίδας, της δασικής κληρονοµιάς και την προστασία και διαχείριση των 
λεκανών απορροής. 
 
2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
 
Τα Μέτρα του Καθεστώτος αυτού συνάδουν πλήρως µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
ειδικά σ’ ότι αφορά τα άρθρα 11 και 12 που αντίστοιχα τονίζουν την ανάγκη εφαρµογής µέτρων 
διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας των δασών και αναγνωρίζουν την κοινοτική συµβολή 
µέσω της δηµιουργίας του δικτύου Φύση 2000 για την διατήρηση όλων των ειδών δασικών 
οικοσυστηµάτων και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος. 
 
3. Σύνδεση µε την Στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του Κλίµατος 
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Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τη Στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του Κλίµατος 
επειδή η αποφυγή της υλοτοµίας µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρο περιορισµού της αποδάσωσης 
η οποία αναφέρεται στη στρατηγική ως µέτρο για άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Οι περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς αυτό καλύπτονται από το Σχέδιο 
πυροπροστασίας το δε προτεινόµενο µέτρο δεν επηρεάζει τα µέτρα του Σχεδίου αυτού. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.6.2 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 250.000 250.000 500.000  500.000 
% 50 50 100  100 

 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς θα γίνεται βαθµολόγηση 
των αιτήσεων που θα πληρούν τις καθορισµένες προϋποθέσεις µε βάση κριτήρια που θα 
καθοριστούν σε µεταγενέστερο στάδιο.  
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυµένων δασικών 
εκµεταλλεύσεων  

300 

Έκταση δασικής γης υπό δασοπεριβαλλοντική 
ενίσχυση  

700 ha 

Έκταση φυσικών δασικών περιοχών υπό 
δασοπεριβαλλοντική ενίσχυση 

700 ha 

Απόδοση  

Αριθµός συµβολαίων 300 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 
ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου 
φυσικού κάλλους  

600 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 

(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 

(δ) την ποιότητα εδάφους  100 ha 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.6.3 
 
Ενισχύσεις Φύση 2000 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 36 (β) (v) και 47 Παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού 1698/2005. 
Σηµείο 5.3.2.2.5 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 1974/2006. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
225 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις αποτελούν περίπου το 90% των χερσαίων 
οικοσυστηµάτων του δικτύου Φύση 2000. Ως εκ τούτου ο ρόλος τους για την επιτυχή εφαρµογή 
της Οδηγίας 79/409/EEC του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/EEC του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός γι’ αυτό και θα πρέπει να παρέχεται ειδική στήριξη στους ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων, για να τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που απορρέουν από την 
εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών µε στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση των περιοχών του 
δικτύου Φύση 2000.  
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
Ο κυριότερος ειδικός στόχος του Καθεστώτος αυτού είναι η διασφάλιση της εφαρµογής των 
Οδηγιών 92/43/EEC και 79/409/EEC µέσω ειδικής στήριξης στους ιδιώτες δασοκαλλιεργητές µε 
σκοπό να τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που θα απορρέουν από την 
εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών καθώς επίσης και άλλων σχετικών εθνικών προνοιών και µέτρων. 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος αυτού είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και 
γενικά του οικολογικού ρόλου των δασών µε τη διαφύλαξη και βελτίωση των υψηλής αξίας 
δασικών οικοσυστηµάτων.  
Με το καθεστώς αυτό θα παρέχεται οικονοµική ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήµονες ως 
αντιστάθµισµα της απώλειας εισοδήµατος ή του κόστους  εξαιτίας περιορισµών που θα 
επιβάλλονται στην χρήση των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων στα πλαίσια 
προτάσεων διαχειριστικών σχεδίων ή άλλων οδηγιών των αρµοδίων κρατικών αρχών που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων των περιοχών του δικτύου Φύση 2000. 
Οι περιορισµοί αναφέρονται κάτω από την επόµενη επικεφαλίδα. 
 
Η διάρκεια της δέσµευσης θα είναι πενταετής. 
 
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη µιας περιοχής στο Καθεστώς αυτό παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 9 του Παραρτήµατος VI. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι θα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή οι ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών). 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 79/409/EEC ΚΑΙ 
92/43/EEC ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµόζεται στις δασικές εκτάσεις των κηρυγµένων περιοχών του 
δικτύου Φύση 2000. Οι προταθείσες για κήρυξη περιοχές µε χερσαία οικοσυστήµατα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 του Παραρτήµατος VI. Νοείται ότι ο Πίνακας 10 θα 
τροποποιείται αναλόγως, όποτε υπάρχουν σχετικές τροποποιήσεις. 
 
Στο παρόν στάδιο θα παρέχεται οικονοµική ενίσχυση ως αντιστάθµισµα της απώλειας 
εισοδήµατος για  την αποφυγή υλοτοµιών (καρπώσεων) στους ακόλουθους οικοτόπους: 
 

• µαύρης πεύκης (Pinus nigra subsp. pallasiana), 

• τραχείας πεύκης (Pinus brutia), 

• δρυός (Quercus infectoria subsp. veneris), 

• τρεµίθθου (Pistacia atlantica) 

• µικτούς οικότοπους των πιο πάνω ειδών. 
 
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµοσθεί σε δασικές περιοχές όπως ορίζονται στο Άρθρο 30 του 
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006 εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης έκτασης 
που στην περίπτωση των ειδών της δρυός και του τρεµίθθου και στους µικτούς οικότοπους θα 
είναι 0,3 αντί 0,5 εκτάρια. Ο καθορισµός µικρότερης έκτασης είναι απαραίτητος γιατί τα είδη 
αυτά δεν φύονται σε συµπαγείς εκτάσεις αλλά είναι διάσπαρτα σε εκτάσεις πολύ µικρού 
µεγέθους ή ακόµη ως µεµονωµένα δέντρα και ουσιαστικά επιβάλλεται η διατήρηση τους λόγω 
της µεγάλης οικολογικής τους αξίας. Η έκταση των 0,3 εκταρίων θεωρείται ικανοποιητική από 
δασοκοµικής άποψης. 
 
Μόλις ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια θα προωθηθούν οι ανάλογες τροποποιήσεις 
εντός του καθεστώτος. Η ετοιµασία των διαχειριστικών σχεδίων των 19 περιοχών που 
χαρακτηρίζονται ως δασικές έχει αρχίσει για 4 περιοχές. Μέχρι το τέλος του 2007 θα είναι 
έτοιµο το Σχέδιο για 1 περιοχή. Μέχρι το τέλος του 2008 θα είναι έτοιµα τα σχέδια για άλλες 2 
περιοχές, ενώ µέχρι το τέλος του 2009 θα ετοιµαστεί το σχέδιο και για την τέταρτη περιοχή. Τα 
σχέδια για τις υπόλοιπες 15 περιοχές θα ετοιµαστούν µέχρι το 2011. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 
Ο υπολογισµός της απώλειας εισοδήµατος από την αποφυγή υλοτοµιών στηρίχθηκε στα 
ακόλουθα στοιχεία και υποθέσεις: 
 

1. Η ετήσια απώλεια εισοδήµατος είναι ίση µε την αξία της ετήσιας προσαύξησης της 
ξυλείας. 

2. Τα πιο πάνω είδη έχουν τα ίδια αυξητικά στοιχεία µε αυτά της τραχείας πεύκης. 

3. Οι δασικές αυτές εκτάσεις έχουν τα ίδια αυξητικά στοιχεία µε αυτά του δάσους της 
Πάφου, δηλαδή 1,19 m3/ha/έτος προσαύξηση, 127 κορµούς στο εκτάριο και συγκόµωση 
55%. 

4. Τα 1,19 m3 ιστάµενης ξυλείας (κορµοξυλεία) αποδίδουν 30%  οικοδοµήσιµη ξυλεία 
(0,357 m3) και 70% ξυλεία κιβωτοποιίας (0,833 m3)  ενώ επιπρόσθετα παράγεται από 
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την κλαδοξυλεία και µια ποσότητα καυσόξυλων η οποία ανέρχεται στο 30% της 
κορµοξυλείας (0,357 m3).   

5. Μέση τιµή ξυλείας κατά το τελευταίο εξάµηνο (Ιανουάριος – Ιούνιος, 2006): 

Οικοδοµήσιµη  68 ευρώ/m3 

Κιβωτοποιίας  51 ευρώ/m3 

Καυσόξυλα  16 ευρώ/m3 

6. Η αξία της ετήσιας προσαύξησης (1,19 m3/ha) και κατ’ επέκταση η ετήσια απώλεια 
εισοδήµατος µε βάση τις πιο πάνω τιµές ξυλείας ανέρχεται σε 100 ευρώ/ha. Η πιο πάνω 
προσαύξηση παράγεται από δάσος µε βαθµό συγκόµωσης 55%. Υποθέτουµε ότι η 
σχέση του βαθµού συγκόµωσης και της ετήσιας προσαύξησης είναι γραµµική. Συνεπώς 
µε συγκόµωση 25% θα έχουµε 0,54 m3/ha προσαύξηση η αξία της οποίας ανέρχεται 
στα 45 ευρώ/ha. 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα εφαρµόζει τον Κώδικα ορθής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
πρακτικής µέχρι το 2009. Οι απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης θα εφαρµοσθούν από 
το 2009 και µετά. 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 45(2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1974/2006 ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Η επάρκεια και ακρίβεια των ποσών αναφορικά µε τις πληρωµές έχουν ελεγχθεί από το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.  
 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
∆ε θα είναι υποχρεωτική η προσκόµιση τιµολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων. Το ποσό 
της οικονοµικής ενίσχυσης που θα καταβάλλεται ως απώλεια εισοδήµατος για την αποφυγή 
υλοτοµιών (καρπώσεων) έχει καθοριστεί ως ακολούθως: 
 

� Για συστάδες µε συγκόµωση 10-40% ...………………..... 45 Ευρώ/ha/έτος 
� Για συστάδες µε συγκόµωση 40-80%……......................109 Ευρώ/ha/έτος 
 

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε µια δόση µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
µετά το σχετικό έλεγχο. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  

 
1. Σύνδεση µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα 
 
Το Καθεστώς αυτό συνδέεται άµεσα µε την 4η και 5η δράση του Εθνικού ∆ασικού 
Προγράµµατος οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την προστασία των οικοσυστηµάτων της 
χλωρίδας και της πανίδας, της δασικής κληρονοµιάς και την προστασία και διαχείριση των 
λεκανών απορροής. 
 
2. Σύνδεση µε τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
 
Τα Μέτρα του Καθεστώτος αυτού συνάδουν πλήρως µε την ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας 
ειδικά σ’ ότι αφορά τα άρθρα 11 και 12. 
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3. Σύνδεση µε την Στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του Κλίµατος 
 
Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τη Στρατηγική της Κοινότητας για την αλλαγή του Κλίµατος 
επειδή η αποφυγή της υλοτοµίας µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρο περιορισµού της αποδάσωσης 
η οποία αναφέρεται στη στρατηγική ως µέτρο για άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ Ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Οι περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς αυτό καλύπτονται από το Σχέδιο 
πυροπροστασίας το δε προτεινόµενο µέτρο δεν επηρεάζει τα µέτρα του Σχεδίου αυτού. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 2.6.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 250.000 250.000 500.000  500.000 

% 50 50 100  100 
 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιµες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς θα γίνεται βαθµολόγηση 
των αιτήσεων που θα πληρούν τις καθορισµένες προϋποθέσεις µε βάση κριτήρια που θα 
καθοριστούν σε µεταγενέστερο στάδιο.  

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυµένων δασικών 
εκµεταλλεύσεων  

125 

Έκταση δασικής γης υπό δασοπεριβαλλοντική 
ενίσχυση  

400 ha 

Έκταση φυσικών δασικών περιοχών υπό 
δασοπεριβαλλοντική ενίσχυση 

400 ha 

Απόδοση  

Αριθµός συµβολαίων 125 

Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 
ενισχύοντας: 
(α) τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές απείρου 
φυσικού κάλλους  

400 ha 

(β) την ποιότητα νερού  - 

(γ) τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών  - 

(δ) την ποιότητα εδάφους  - 

Αποτέλεσµα 

(ε) την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης 

- 

(4). Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας 

(5). ∆ιατήρηση των δασικών περιοχών και των 
περιοχών απείρου φυσικού κάλλους  
(6). Βελτίωση της ποιότητας του νερού  

Επίδραση  

(7). Συνεισφορά στην απάµβλυνση των 
κλιµατολογικών αλλαγών  

 

Βλ. Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 
 

 
 

Ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 
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ΜΕΤΡΟ 3.1 
 
«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση της πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
 
Άρθρο 52, 55 και 57(β) του Κανονισµού (Ε.Ε) 1698/2005,  
Κανονισµóς (ΕΕ) 1974/2006, Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.3.1.3 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
(313), 323 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.1 
 

Μέτρο 3.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.831.259 2.831.259 5.662.518  5.662.518 
% 50 50 100 0 100 

 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
 
Η αποψίλωση του πληθυσµού στις περιοχές της υπαίθρου λόγω της γήρανσης του αγροτικού 
πληθυσµού και της απροθυµίας των νέων να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, είναι ένα από τα 
σοβαρά προβλήµατα που οδηγούν στην εγκατάλειψη των περιοχών της υπαίθρου. 
 
Το Μέτρο αυτό αποτελεί κίνητρο για νέες δραστηριότητες που θα αναζωογονήσουν την 
οικονοµία των περιοχών αυτών, θα τις καταστήσουν πιο ελκυστικές και θα βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.  
 
Συγκεκριµένα το µέτρο στοχεύει στη στήριξη και ενθάρρυνση κυρίως των δηµόσιων 
επενδύσεων στον Τοµέα του Τουρισµού στην Ύπαιθρο µέσω της υλοποίησης έργων 
υποδοµής  και δράσεων µε επίκεντρο τον Αγροτουρισµό σε δήµους/κοινότητες της υπαίθρου.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Η προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης ως κύρια διέξοδο οικονοµικής διαφοροποίησης 
των περιοχών της υπαίθρου µε στόχο: 
 

• Τη  συγκράτηση του πληθυσµού 

Η ενθάρρυνση των αγροτών, για δραστηριοποίηση σε µια ήπια µορφής τουριστική 
δραστηριότητα είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να συµπληρώνει κατά τη διάρκεια όλου 
του έτους η αγροτική οικογένεια, το χαµηλό και αβέβαιο εισόδηµά της  
 
Επίσης θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της αποψίλωσης του πληθυσµού αφού 
µπορούν να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες  και γενικά οι κάτοικοι των 
οικονοµικά ασθενέστερων και µειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου. 
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Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται η διατήρηση και διάδοση των εθίµων, της λαογραφίας, της 
χειροτεχνίας, των παραδοσιακών τεχνών και εργασιών και των ασχολιών που τείνουν 
να εκλείψουν καθώς και η ανάδειξη της διαφορετικότητας και µοναδικότητας του κάθε 
τόπου.  

 

• Την ανάδειξη των αξιόλογων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της 
υπαίθρου και τη βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού, ιστορικού και πολιτισµικού 
περιβάλλοντος 

Το Αγροτουριστικό Πακέτο µπορεί να εµπλουτισθεί µε ποικίλες δραστηριότητες όπως 
την πεζοπορία, την ορειβασία, την ποδηλασία, την τοξοβολία, την ιππασία και άλλες 
µορφές δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τον τουρισµό  περιπέτειας και οι  οποίες 
συµβάλλουν στην ενθάρρυνση της παραµονής στην ύπαιθρο.     
 
Ιδιαίτερη όµως θέση κατέχουν στον αγροτουρισµό και οι δραστηριότητες που 
αξιοποιούν τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, γαστρονοµικά 
στοιχεία της περιοχής.  Έτσι η αξιοποίηση της δυνατότητας  επίσκεψης και ξενάγησης 
σε παλιά µοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, οινοποιεία, τυροκοµία,  εργαστήρια 
χειροτεχνίας, η συµµετοχή σε πανηγύρια και τοπικές γιορτές, στο µάζεµα της ελιάς ή 
του τρύγου, ακόµα και τα µαθήµατα τοπικής κουζίνας, όλα µπορούν να προσδώσουν 
στον Αγροτουρισµό την ξεχωριστή τοπική ταυτότητα και να τον αναδείξουν σε µοναδικό 
προϊόν.  

 

• Τη δηµιουργία και διατήρηση ενός ρεύµατος επισκεπτών και περιηγητών ειδικού 
ενδιαφέροντος 
Ο  Αγροτουρισµός αποτελεί για τους επισκέπτες ευκαιρία για ποιοτική φιλοξενία σε ένα 
λιτό περιβάλλον µε τοπικό χαρακτήρα για επαφή του επισκέπτη µε την αγροτική ζωή, 
τις καλλιέργειες, τις αγροτικές εργασίες, την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα και τα ήθη 
και τα έθιµα µιας περιοχής που αναβιώνουν µε αυθεντικό τρόπο. 
 

• Την ενίσχυση της προώθησης και πώλησης των τοπικών προϊόντων 
Μέσω του Μέτρου επιδιώκεται και η γνωριµία και εξοικείωση των περιηγητών µε τα 
τοπικά προϊόντα και στάδια παραγωγής και µεταποίησης τους και την προώθηση τους 
µε αποτέλεσµα την περαιτέρω βελτίωση των εισοδηµάτων του αγροτικού πληθυσµού. 

 

• Τη συµπληρωµατικότητα και βελτίωση της βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας 
των επενδυτικών προγραµµάτων και δράσεων που χρηµατοδοτούνται από άλλα 
προγράµµατα µε επίκεντρο τον Αγροτουρισµό 
Οι δραστηριότητες του Μέτρου αυτού είναι συµπληρωµατικές των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων που προωθούνται µέσω του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς Μικρές 
και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, για προώθηση εναλλακτικών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον Αγροτουρισµό αλλά και άλλων Υποστηρικτικών 
Υποδοµών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 
 
Το Μέτρο προωθεί τη δηµιουργία τουριστικής υποδοµής σε ∆ήµους/Κοινότητες της υπαίθρου 
για τη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµών υποστήριξης του αγροτουρισµού. 
 
Τα επιλέξιµα έργα υποστηρίζουν τη δηµιουργία κυρίως δηµόσιων υποδοµών σε µια ή 
περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
α. Κέντρα Πληροφόρησης (313) 
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Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής µπορούν να υλοποιηθούν έργα σε κέντρα πληροφόρησης 
των περιηγητών για πολιτιστικά θέµατα που πηγάζουν από την περιοχή της υπαίθρου. 
 
Τα κέντρα πληροφόρησης θα παρέχουν ενηµέρωση για το πολιτιστικό περιβάλλον και 
αποσκοπούν στην ενηµέρωση/εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Θα 
απασχολείται εκπαιδευµένο προσωπικό το οποίο θα παρέχει στους επισκέπτες προφορικές 
πληροφορίες για σηµεία αξιόλογης ιστορικής αξίας καθώς και έντυπο ενηµερωτικό  υλικό. 
 
Στα κέντρα αυτά θα µπορούν να διοργανώνονται προβολές εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε 
οπτικοακουστικό υλικό και θα αποτελούν αφετηρία για µία ξενάγηση στην κοινότητα ή σύνολο 
κοινοτήτων.  Θα µπορούν να φιλοξενούν  µικρές εκθέσεις µε πληροφορίες για την ιστορία και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης θα διοργανώνονται ξεναγήσεις και προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για µαθητές. 
 
 
β. Θεµατικές ∆ιαδροµές (313) 
 
Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής θα υλοποιηθούν έργα εντοπισµού, σύνδεσης και 
σηµατοδότησης σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος του ιδίου ή διαφορετικού (αλλά συναφούς) 
θέµατος µε διάφορους τρόπους (µονοπάτια για πεζούς, χρησιµοποίηση διαφόρων 
µεταφορικών µέσων, σηµατοδότηση, οργάνωση κλπ). Επίσης ενθαρρύνεται η αξιοποίηση 
τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς, µονοπάτια και ανάπλαση/ βελτίωση θέσεων θέας 
εκτός των δασικών περιοχών. 
 
 
Συγκεκριµένα παραδείγµατα είναι τα εξής: 
 
• Θρησκευτικές ∆ιαδροµές  

Οι διαδροµές αυτές ακολουθούν τα σηµαντικότερα θρησκευτικά µνηµεία της ευρύτερης 
περιοχής. Στα µνηµεία αυτά συµπεριλαµβάνονται εκκλησίες και µοναστήρια µεγάλης 
θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας.  
Μέσω των διαδροµών αυτών οι περιηγητές εκτός από την πρόσβαση στους χώρους των 
θρησκευτικών µνηµείων µπορούν να γνωρίσουν τα τοπικά έθιµα και να πάρουν µέρος σε 
εκδηλώσεις, κυρίως πανηγύρια, που αποτελούν σηµαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες για 
την κάθε περιοχή. Επίσης µπορούν να διανυκτερεύσουν αν το επιθυµούν στα καταλύµατα 
και τα εστιατόρια της περιοχής τα οποία που µπορούν να καλύψουν ένα µεγάλο εύρος των 
αναγκών των επισκεπτών. 

 

• Ιστορικές ∆ιαδροµές  

Οι Ιστορικές διαδροµές µπορούν να περιλαµβάνουν σειρά από τοποθεσίες και µνηµεία 
µεγάλης ιστορικής σηµασίας καθώς και θεµατικά µουσεία της ευρύτερης περιοχής.  

 

• Ιαµατικές ∆ιαδροµές 

Οι διαδροµές αυτές απευθύνονται σε περιηγητές που ενδιαφέρονται να επισκεφτούν τα  
Ιαµατικά Λουτρά ή άλλες Θεραπευτικές Μονάδες της περιοχής καθώς και να 
διανυκτερεύσουν αν το επιθυµούν σε καταλύµατα και να επισκεφτούν τα εστιατόρια και 
άλλες επισιτιστικές µονάδες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.  

• Ποδηλατικές ∆ιαδροµές και άλλες µορφές Εναλλακτικού Αθλητισµού  

Οι διαδροµές αυτές εκτός από το εξαίρετο φυσικό περιβάλλον παρέχουν στον επισκέπτη 
την δυνατότητα να ασχοληθεί µε διάφορα είδη εναλλακτικού αθλητισµού όπως ποδηλασία, 
σκοποβολή, τοξοβολία, πεζοπορία, ορειβασία, ιππασία, κτλ, τα οποία σχετίζονται µε την 
µορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

• Πολιτιστικές ∆ιαδροµές 
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Οι διαδροµές αυτές καλύπτουν τις σηµαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις των περιοχών 
της υπαίθρου και σχετίζονται από πλευράς αντικειµένου τόσο µε κάποια θρησκευτική όσο 
και µια ιστορική διαδροµή. 
Οι εν λόγω διαδροµές µπορούν να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι πολλές από τις εκδηλώσεις 
κυρίως πανηγύρια, που γίνονται σε διάφορες περιοχές γίνονται χρονικά ταυτόχρονα ή πολύ 
κοντά µε αποτέλεσµα κάποιος ο οποίος θα ήθελε να παρακολουθήσει µια σειρά τέτοιων 
εκδηλώσεων να µπορεί να καλύψει σε ένα τριήµερο ή ακόµη και µια εβδοµάδα µε σειρά 
επισκέψεων σε περιοχές και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις τους, αποκοµίζοντας έτσι µια 
αρκετά σαφή εικόνα για τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

• Μονοπάτια Γνωριµίας  µε τα Τοπικά Προϊόντα 

Στην ύπαιθρο η δηµιουργία τουριστικών διαδροµών επιτρέπει την γνωριµία µε τα 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής όπου ο επισκέπτης εξοικειώνεται µε τα στάδια 
παραγωγής και µεταποίησης ορισµένων προϊόντων όπως το χαλλούµι, τα γλυκά του 
κουταλιού, κ.α. 
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι  ‘’∆ρόµοι του κρασιού’’, όπου το τουριστικό κοινό 
έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για τα στάδια παραγωγής του κρασιού ξεκινώντας από 
τον αµπελώνα και τη φροντίδα του, τον τρύγο, τα παραδοσιακά πατητήρια, τα κελάρια κτλ. 
Ο επισκέπτης τέλος έχει τη δυνατότητα να γευτεί ή/και να προµηθευτεί κρασί από τις κάβες 
των παραγωγών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να γευτεί παραδοσιακά εδέσµατα που 
έχουν σαν βάση το κρασί. 

 

Μέτρο 3.1 (α, β) κωδικός 313 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 702.199 702.199 1.404.398 0 1.404.398 

% 50 50 100 0 100 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Συνολικός αριθµός ενισχυµένων τουριστικών 
δραστηριοτήτων  

10 

Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 1.404.398 € 

Αποτέλεσµα  
Επιπλέον αριθµός επισκεπτών 200.000 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (2). ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
γ. Θεµατικά ή τοπικά/περιφερειακά µουσεία (Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς) (323) 

Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής µπορούν δηµιουργηθούν µουσεία τα οποία θα συµβάλλουν, 
ανάλογα µε το θεµατικό πλαίσιο που θα επιλεγεί, στην ανάδειξη και προβολή της ιστορίας, της 
πολιτιστικής ταυτότητας (ιστορικά µουσεία, µουσεία λαϊκής τέχνης, µουσεία αγροτικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς) της περιοχής. 

Τα µουσεία αυτά όχι µόνο θα ενηµερώνουν και θα προβάλλουν την περιοχή στους επισκέπτες, 
αλλά θα συµβάλλουν επίσης στην διατήρηση και µεταβίβαση της κληρονοµιάς στους νέους της 
περιοχής. Θα λειτουργούν επίσης ως πόλοι έλξης, µε επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία 
και τις παραδοσιακές τέχνες-επαγγέλµατα, για οργανωµένες και µεµονωµένες περιηγήσεις, µε 
σκοπό τη διαµόρφωση κατάλληλων προορισµών και διαδροµών και την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων.  
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Έτσι πέρα από εκδηλώσεις και  παρουσιάσεις των εκθεµάτων στόχος είναι αυτά τα µουσεία να 
λειτουργούν και ως εργαστήρια, όπου ο επισκέπτης θα µπορεί να δει αλλά και να συµµετάσχει 
στην διαδικασία κατασκευής παραδοσιακών προϊόντων ή αντικειµένων, όπως ξυλογλυπτική, 
υφαντική µε αργαλειό και αγγειοπλαστική. Επίσης ο επισκέπτης θα µπορεί να περνά τον χρόνο 
του εποικοδοµητικά συµµετέχοντας στην µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως απόσταξη 
ζιβανίας, παρασκευή διαφόρων εδεσµάτων και σε άλλες χειροτεχνικές  δραστηριότητες.             

Προτεραιότητα θα δίνεται σε παρεµβάσεις που σχετίζονται µε αποκατάσταση οικοδοµών και 
µετατροπή τους σε χώρους παρουσίασης εκθεµάτων.  
 
Σε όλες τις ∆ράσεις του Μέτρου περιλαµβάνεται η δηµιουργία πρασίνου. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 3.1 (γ) κωδικός 323 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 

€ 2.129.060 2.129.060 4.258.120 0 4.258.120 
% 50 50 100 0 100 

 
 
 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός χωριών στα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν οι δράσεις  

10 

Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 4.258.120 €  

Αποτέλεσµα  
Πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές ο οποίος 
ωφελείται από τις βελτιωµένες υπηρεσίες 

230.000 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (2.) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Οι ∆ικαιούχοι/ Φορείς Υλοποίησης όπως προσδιορίζονται από την πρόσκληση για την 
συγκεκριµένη κατηγορία έργων είναι:  
1. Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού 
2. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας 
3. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού 
4. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας 
5. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου 
6. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου  
 
Το Μέτρο 3.1 εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader 
δηλαδή µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, για συγκεκριµένε κατηγορίες δράσεων που θα 
καθορίζονται µε σαφήνεια στην προσεχή προκήρυξη του Leader. 
 
Κρίσιµο στάδιο στην αξιολόγηση του έργου είναι η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
των ∆ικαιούχων, βάσει του Θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τους, της 
Οργανωτικής δοµής /διάκριση καθηκόντων, της Στελέχωσης τους, των Εφαρµοζόµενων 
διαδικασιών λειτουργίας τους και της Υλικοτεχνικής τους Υποδοµής. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το Ύψος της Ενίσχυσης φτάνει το 100%.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Ο ∆ικαιούχος, µετά από τους απαραίτητους ελέγχους, αναπληρώνει το 
αντίστοιχο ποσό στον εργολάβο/συµβασιούχο από εθνικούς πόρους. Οι πληρωµές 
αυτές περιλαµβάνονται  στο ∆ελτίο Παρακολούθησης Οικονοµικού Αντικειµένου 
Υποέργου (∆ΠΟΑ), το οποίο υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο στον Ανάδοχο/ 
Μονάδα Εφαρµογής (ΥΠΕΣ) κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε την πρόοδο 
του έργου. Ο τελευταίος, αφού διενεργήσει τους δικούς του ελέγχους που 
αφορούν στην  επιλεξιµότητα των δαπανών µε βάση τους Εθνικούς και 
Κοινοτικούς κανονισµούς, ξεχωριστού λογιστικού προγράµµατος ή µερίδας για 
το κάθε έργο, έτσι που να υποστηρίζεται µια επαρκής διαδροµή ελέγχου, στην 
ύπαρξη τιµολογίων ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων και στην τήρηση των 
νενοµισµένων διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων κτλ, προχωρεί στην 
επικύρωση του ∆ΠΟΑ στον Οργανισµό Πληρωµών, ο οποίος µε τη σειρά του, 
µε βάση τη βεβαίωση του Ανάδοχου/Μονάδας Εφαρµογής και των δειγµατοληπτικών 
ελέγχων που ο ίδιος διενεργεί, εξάγει την Αίτηση Πληρωµής προς τον 
∆ικαιούχο. 
 
Λεπτοµέρειες για τα πιο πάνω θα καθορίζονται στους οδηγούς εφαρµογής του 
Μέτρου και θα βασίζονται στους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε και τις 
ισχύουσες κυβερνητικές διαδικασίες. 
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ΜΕΤΡΟ 3.2  
 
«∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του 
φυσικού πλούτου» 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
 
Άρθρο 52, 56 και 57 του Κανονισµού (Ε.Ε) 1698/2005,  
Κανονισµός 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.3.2 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
 
(321), 322, (323) 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 

Μέτρο 3.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 11.483.598 11.483.598 22.967.196 0 22.967.196 
% 50 50 100 0 100 

 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
 
Το Μέτρο προνοεί υλοποίηση έργων υποδοµής για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής 
στις κοινότητες της υπαίθρου που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του τοπικού 
πληθυσµού και ειδικά των νέων. Η τάση πληθυσµιακής αποδυνάµωσης, που σηµειώνεται τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη πολλών κοινοτήτων και στη 
υποβάθµιση της δηµόσιας υποδοµής. 
 
Η αναβάθµιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της πολιτιστικής παράδοσης µιας περιοχής 
αποτελούν σηµαντικό πλεονέκτηµα για την προσέλκυση σύγχρονων επιχειρήσεων και για την 
ανάπτυξη του τουρισµού,  µια από τις σηµαντικότερες πηγές εναλλακτικού εισοδήµατος για 
τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
 

• η βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της υπαίθρου έτσι ώστε 
να διαµορφωθούν σε πιο ελκυστικά µέρη για διαβίωση και προσέλκυση οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. 
 

• η υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και 
ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος, µε στόχο 
την διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και φυσικού πλούτου.  
 

• η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργία/ 
αναβάθµιση της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής σε ολόκληρη τη Κύπρο καθώς και στην 
αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου και τη 
διατήρηση του πληθυσµού της. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
 
Οι ∆ικαιούχοι/ Φορείς Υλοποίησης όπως προσδιορίζονται από την πρόσκληση για την 
συγκεκριµένη κατηγορία έργων είναι:  
1. Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως  
2. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας 
3. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού 
4. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας 
5. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου 
6. Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου  
 
Το Μέτρο 3.2 εφαρµόζεται επίσης µέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader 
δηλαδή µέσω των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, για συγκεκριµένε κατηγορίες δράσεων που θα 
καθορίζονται µε σαφήνεια στην προσεχή προκήρυξη του Leader. 
 
Κρίσιµο στάδιο στην αξιολόγηση του έργου είναι η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
των ∆ικαιούχων, βάσει του Θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τους, της 
Οργανωτικής δοµής /διάκριση καθηκόντων, της Στελέχωσης τους, των Εφαρµοζόµενων 
διαδικασιών λειτουργίας τους και της Υλικοτεχνικής τους Υποδοµής. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 
 
Το Μέτρο στηρίζει τις δηµόσιες επενδύσεις για τη βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος των 
κοινοτήτων της υπαίθρου ώστε να διαµορφωθούν σε πιο ελκυστικές περιοχές για διαβίωση, 
παραµονή πληθυσµού,  προσέλκυση οικονοµικών δραστηριοτήτων και δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. 
 
Επιλέξιµες δράσεις του Μέτρου είναι 

 
3.2.1. Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών / Κοινωνικών Παροχών (321) 

Στα πλαίσια της  κατηγορίας αυτής δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν  

• Πολιτιστικά κέντρα, τα οποία θα φιλοξενούν ποικίλες δραστηριότητες όπως θέατρο, 
µουσική, δηµοτικούς  χορούς, εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας κ.α. σε κοινότητες κάτω 
των 500 µέτρων. 

• Πολυκέντρα Νεότητας (ηλικίες 12-30), όπου οι νέοι θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
δωρεάν το ∆ιαδίκτυο και να διδαχθούν δωρεάν µαθήµατα Πληροφορικής. Στο ίδιο κτίριο θα 
µπορεί να λειτουργούν τµήµατα θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, µουσικής και χορού, 
καθώς και ζωγραφικής, πηλοπλαστικής και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων για 
µικρούς και µεγάλους, αίθουσες εκδηλώσεων και διδασκαλίας οργάνων µουσικής.  

• Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  (ηλικίες 6 - 12) στα οποία τα παιδιά θα 
µπορούν να απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου και να  αξιοποιούν τον ελεύθερο τους 
χρόνο ατοµικά ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων. 

• Βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας στις οποίες οι χρήστες µπορούν να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στους καταλόγους δεδοµένων της βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών 
από περιοδικά και άλλα έντυπα µέσω διεθνών βάσεων δεδοµένων. Στις βιβλιοθήκες αυτές 
δίνεται επίσης η δυνατότητα να διοργανώνονται  διάφορα προγράµµατα όπως συζητήσεις 
για βιβλία, προγράµµατα σχολικών διακοπών και ανάγνωση παραµυθιών για παιδιά. Στο 
ίδιο κτίριο οι νέοι θα µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν δωρεάν το διαδίκτυο. 

• ∆ηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στις οποίες οι κάτοικοι των κοινοτήτων της υπαίθρου 
θα µπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό προσφέρουν συνολική και λεπτοµερή ενηµέρωση 



 

 

229 

σχετικά µε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας, τα άτοµα που αναζητούν εργασία και άλλα 
σχετικά θέµατα.  

 
• Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας ή / και ∆ιανυκτέρευσης Ηλικιωµένων, µε σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και την παραµονή τους στο φυσικό και 
οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και τη διατήρηση µιας φυσιολογικής κοινωνικής και 
εργασιακής ζωής των µελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που 
ασχολούνται µε την φροντίδα των ατόµων αυτών. 
 
Στα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας θα φιλοξενούνται κατά την διάρκεια της µέρας για να 
περνούν εποικοδοµητικά τις ελεύθερες τους ώρες και άτοµα τα οποία δεν µπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, 
εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα 
υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.  
 
Τα κέντρα διανυκτέρευσης ηλικιωµένων δεν διαφέρουν ως προς την κατασκευή τους από 
τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας αφού οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν διαφοροποιούνται. 
Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός των κέντρων αυτών καλύπτεται από άλλες πηγές. 
 

 
Σε όλες τις ∆ράσεις του Μέτρου περιλαµβάνεται η δηµιουργία πρασίνου. 
 

Καθεστώς 3.2.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 9.723.081.5 9.723.081.5 19.446.163 0 19.446.163 
% 50 50 100 0 100 

 
 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ  

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δράσεων που ενισχύονται  15 
Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 19.446.163 

Αποτέλεσµα  
Πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές ο οποίος 
ωφελείται από τις βελτιωµένες υπηρεσίες 

230.000 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (2.) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
 
3.2.2. Αναζωογόνηση και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (322) 
 

 Ανάπλαση/ προστασία των δηµόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, πεζοδρόµια, χώροι πρασίνου, 
εξοπλισµός ανοικτού χώρου, κλπ) για ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των 
κοινοτήτων καθώς και βελτίωση/αναβάθµιση χωρητικών και αγροτικών δρόµων σε κοινότητες 
µε υψόµετρο κάτω των 500 µέτρων. 

 
Το σύνολο των παρεµβάσεων του Μέτρου θα επικεντρωθεί σε οικισµούς οι οποίοι είτε είναι 
χαρακτηρισµένοι ως παραδοσιακοί και διατηρητέοι είτε παρουσιάζουν σηµαντικά 
προβλήµατα υποβάθµισης. Προτεραιότητα θα δίνεται στις κοινότητες για τις οποίες έχει 
ετοιµαστεί ρυθµιστικό σχέδιο στο οποία αντιµετωπίζεται συνολικά ο οικίσκος ή σύνταξη 
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σχεδίου αναβάθµισης/ανάπλασης του οικίσκου το οποίο περιλαµβάνει σύνολο µελετών για 
συγκεκριµένα κτίρια ή περιβάλλοντα στοιχεία του οικίσκου.  

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης και η Aποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
ιδιωτικών κτιρίων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές οικισµών για τις οποίες έχει συνταχθεί 
η µελέτη ανάπλασης. Επιχορηγείται αποκλειστικά η αποκατάσταση της εξωτερικής όψης 
του κτιρίου, ενώ δεν περιλαµβάνεται στην ενίσχυση οποιαδήποτε µετατροπή στο εσωτερικό 
του κτιρίου.  

Απαραίτητη η εξασφάλιση της συνέναισης των ιδιοκτητών. 
 

Καθεστώς 3.2.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 

€ 1.450.016.5 1.450.016.5 2.900.033 0 2.900.033 
% 50 50 50 0 100 

 
 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός χωριών στα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν οι δράσεις  

12 

Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 2.900.033 €  

Αποτέλεσµα  
Πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές ο οποίος 
ωφελείται από τις βελτιωµένες υπηρεσίες 

230.000 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (2.) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
 

3.2.3. ∆ιατήρηση και Αναβάθµιση της Αγροτικής Κληρονοµιάς (323) 

Στην κατηγορία αυτή επίσης περιλαµβάνεται η υλοποίηση έργων που αφορούν στην 
προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού 
περιβάλλοντος (µύλοι, γεφύρια, βρύσες, µοναστήρια κ.α) και η ανάπλαση χώρων που 
σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν θα υπάρχει 
παραγωγική δραστηριότητα/ οικονοµική εκµετάλλευση (π.χ. παραδοσιακά ελαιοτριβεία, κλπ).  

Επίσης περιλαµβάνονται κίνητρα για την αξιοποίηση τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς, 
µονοπάτια και ανάπλαση/ βελτίωση θέσεων θέας εκτός των δασικών περιοχών. 

Προτεραιότητα δίνεται στα έργα της που χωροθετούνται µέσα στην περιοχή για την οποία έχει 
συνταχθεί ρυθµιστικό σχέδιο. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η αποκατάσταση του κτιρίου δεν µπορεί να δηµιουργεί έσοδα για τον 
φορέα της επένδυσης για αυτό στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής δεν επιδοτείται η αγορά 
παραγωγικού εξοπλισµού οποιασδήποτε µορφής.  

 
 
 

Καθεστώς 3.2.3 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 310.500 310.500 621.000 0 621.000 
% 50 50 100 0 100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ  

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός χωριών στα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν οι δράσεις  

10 

Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 621.000 €  

Αποτέλεσµα  
Πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές ο οποίος 
ωφελείται από τις βελτιωµένες υπηρεσίες 

230.000 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  (2.) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει το 100% των επιλέξιµων δαπανών. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
O ∆ικαιούχος, µετά από τους απαραίτητους ελέγχους, αναπληρώνει το 
αντίστοιχο ποσό στον εργολάβο/συµβασιούχο από εθνικούς πόρους. Οι πληρωµές 
αυτές περιλαµβάνονται  στο ∆ελτίο Παρακολούθησης Οικονοµικού Αντικειµένου 
Υποέργου (∆ΠΟΑ), το οποίο υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο στον Ανάδοχο/ 
Μονάδα Εφαρµογής (ΥΠΕΣ) κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε την πρόοδο 
του έργου. Ο τελευταίος, αφού διενεργήσει τους δικούς του ελέγχους που 
αφορούν στην  επιλεξιµότητα των δαπανών µε βάση τους Εθνικούς και 
Κοινοτικούς κανονισµούς, ξεχωριστού λογιστικού προγράµµατος ή µερίδας για 
το κάθε έργο, έτσι που να υποστηρίζεται µια επαρκής διαδροµή ελέγχου, στην 
ύπαρξη τιµολογίων ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων και στην τήρηση των 
νενοµισµένων διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων κτλ, προχωρεί στην 
επικύρωση του ∆ΠΟΑ στον Οργανισµό Πληρωµών, ο οποίος µε τη σειρά του, 
µε βάση τη βεβαίωση του Ανάδοχου/Μονάδας Εφαρµογής και των δειγµατοληπτικών 
ελέγχων που ο ίδιος διενεργεί, εξάγει την Αίτηση Πληρωµής προς τον 
∆ικαιούχο. 
 
Λεπτοµέρειες για τα πιο πάνω θα καθορίζονται στους οδηγούς εφαρµογής του 
Μέτρου και θα βασίζονται στους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε και τις 
ισχύουσες κυβερνητικές διαδικασίες. 
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ΜΕΤΡΟ 3.3 
 
Απόκτηση δεξιοτήτων εµψύχωση και εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 52, 59 του Κανονισµού 1698/2005  

Άρθρο 36 , Παράρτηµα II Σηµείο 5.3.3.4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ: 
341 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΣΤΟΧΟΣ  
Η απόκτησης δεξιοτήτων από εταιρικά σχήµατα δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την 
προπαρασκευή και υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι τα 
εταιρικά αυτά σχήµατα να µετεξελικτούν σε Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και να χρηµατοδοτηθούν 
σε µελλοντικό στάδιο µέσα από τον Άξονα LEADER 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι κατά περίπτωση όπως αναφέρεται στις επιλέξιµες δράσεις  
Α) το Τµήµα Γεωργίας για το οποίο θα παρέχει στήριξη τεχνική και οικονοµική για την 
προετοιµασία εταιρικών σχηµάτων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα έτσι ώστε να µπορέσουν σε 
µελλοντικό στάδιο να εγκριθούν ως Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) µέσα από τον Άξονα 
LEADER. Συγκεκριµένα το Τµήµα Γεωργίας θα παρέχει βοήθεια σε εταιρικά σχήµατα 
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για υλοποίηση των πιο κάτω αναφερόµενων δράσεων και εφόσον 
ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας θα υποβάλλει αίτηση στην Αρχή 
Εξουσιοδότησης για έγκριση της σχετικής πληρωµής συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά.  
 
Β) Τα εταιρικά σχήµατα για συγκεκριµένες δράσεις 
 
Κατά την επιλογή/ υλοποίηση των δράσεων τους τα εταιρικά σχήµάτα δηµόσιου-ιδιωτικού 
τοµέα θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες που προνοούνται στον Περί του Συντονισµού των 
∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα 
Νόµο του 2006 (Ν.12(I)/2006).  
 
∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι τα εταιρικά αυτά σχήµατα να µετεξελικτούν σε ΟΤ∆, και να 
χρηµατοδοτηθούν σε µελλοντικό στάδιο µέσα από τον Άξονα LEADER, οι αιτήσεις των οµάδων 
θα εξετάζονται από την ίδια Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα εξετάζει και τις αιτήσεις 
των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης στον Άξονα LEADER.  
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

α) µελέτες της συγκεκριµένης περιοχής (εταιρικά σχήµατα µε την έγκριση του Τµήµατος 
Γεωργίας). 
β) µέτρα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης (εταιρικά σχήµατα µε την έγκριση του Τµήµατος Γεωργίας). 
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γ) κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προπαρασκευή και την εφαρµογή µιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (εταιρικά σχήµατα και Τµήµα Γεωργίας). 
δ) διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, και κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο (εταιρικά 
σχήµατα µε την έγκριση του Τµήµατος Γεωργίας) 
ε) εφαρµογή, από εταιρικά σχήµατα δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, εκτός των Οµάδων Τοπικής 
∆ράσεις που εγκρίνονται µέσα από τον Άξονα LEADER, της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
που περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα µέτρα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 (α), (β), και 
(γ) του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1698/2005 (δικαιούχοι είναι τα εταιρικά σχήµατα) 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
Τα εταιρικά σχήµατα δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, τα οποία λαµβάνουν στήριξη για την 
υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, οφείλουν να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 
α) να αναπτύσσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση 
β) να είναι αντιπροσωπευτικά των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που εµπίπτουν στο 
γεωγραφικό επίπεδο της περιοχής παρέµβασης. 
γ) οι δαπάνες λειτουργίας τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15 % των δηµόσιων δαπανών 
που σχετίζονται µε τη στρατηγική  τοπικής ανάπτυξης κάθε επιµέρους εταιρικού σχήµατος 
δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα. 
δ) Η γεωγραφική περιοχή δράσης τους (περιοχή παρέµβασης) πρέπει να καθορίζεται 
επακριβώς. Η περιοχή δεν απαιτείται να ορίζεται µε βάση διοικητικά όρια αλλά στην αίτηση θα 
πρέπει να προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό η έκταση (απαραίτητη η χρήση χάρτη). Κάθε 
περιοχή/κοινότητα θα πρέπει να ανήκει σε ένα µόνο εταιρικό σχήµα και δεν θα πρέπει να 
ανήκει σε καµία Οµάδα Τοπικής ∆ράσης αναγνωρισµένης µέσα από τον Άξονα 4 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Άξονα LEADER). 
ε) Η περιοχή που καλύπτεται από την οµάδα θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να διαθέτει 
επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη ανθρώπινου δυναµικού καθώς και χρηµατοοικονοµικών 
πόρων, προκειµένου να στηρίζει µια βιώσιµη αναπτυξιακή στρατηγική. Ο καθορισµός της 
περιοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει τον πληθυσµό της περιοχής καθώς επίσης και 
αιτιολόγηση για την ύπαρξη ικανοποιητικών οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Ο 
πληθυσµός των οµάδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 150 000 κατοίκους και θα πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από 5 000 κατοίκους. Ωστόσο σε συγκεκριµένες και πλήρως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις δύναται να εγκριθούν κατ’ εξαίρεση οµάδες που δεν πληρούν το 
κριτήριο αυτό. Οι οµάδες αυτές µπορεί να συµπεριλαµβάνουν περιοχές οι οποίες λόγω 
εξωγενών πολιτικών παραγόντων (Τουρκικής εισβολής, κατοχής) έχουν µείνει αποµονωµένες 
και δεν µπορούν να ενωθούν µε κανένα άλλο εταιρικό σχήµα λόγω κυρίως της δύσκολης 
πρόσβασης σε αυτές. 
στ) Το εταιρικό σχήµα θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση. Η νοµική του µορφή θα πρέπει να 
είναι αυτή της Εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση χωρίς µετοχικό κεφάλαιο ή 
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, µέλη της οποίας αποτελούν διάφοροι 
κοινωνικοοικονοµικοί φορείς της συγκεκριµένης περιοχής (δηµόσιοι και ιδιωτικοί). Στα πλαίσια 
του κριτηρίου αυτού θα πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την αίτηση τους πιστοποιητικό 
εγγραφής που εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη καθώς και 
καταστατικό, στο οποίο να περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και οι τοµείς παρέµβασης καθώς 
και το όραµα για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Μέσα από το καταστατικό θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και η ικανότητα διαχείρισης δηµόσιων 
κονδυλίων. Πρέπει επίσης να τονίζεται ο κοινωφελής σκοπός της οµάδας. Μαζί µε το 
πιστοποιητικό εγγραφής και το καταστατικό θα πρέπει να επισυναφθεί απόσπασµα πρακτικών 
στο οποίο να φαίνεται ότι συµφωνήθηκε η δηµιουργία και λειτουργία της εταιρικής σχέσης 
όπως περιγράφεται στο καταστατικό. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτεται µητρώο των µελών 
υπογραµµένο από κάθε µέλος, στο οποίο να φαίνονται ο φορέας που εκπροσωπείται και η 
ιδιότητα του κάθε µέλους. 
ζ) Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της εταιρικής σχέσης θα πρέπει η 
οµάδα να εργοδοτεί εξειδικευµένο προσωπικό. 



 

 

234 

η) Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι γεωργοί, οι αγρότισσες, οι νέοι και οι 
ενώσεις, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης. 
θ) Η οµάδα θα πρέπει να υποδείξει ένα διοικητικό και οικονοµικό επικεφαλής φορέα (φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) ικανό να διαχειρίζεται δηµόσια κονδύλια και να εξασφαλίζει την εύρυθµη 
λειτουργία της εταιρικής σχέσης. 

 
Οι δαπάνες λειτουργίας τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% των δηµόσιων δαπανών που 
σχετίζονται µε την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε εταιρικού σχήµατος. 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 3.3 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή 

(1) 

Εθνική 
Συµµετοχή 

(2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό 
Κόστος 
(1+2+3) 

€ 150.000 150.000 300.000 - 300.000 
%     100 

 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το µέτρο καλύπτει όλες τις αγροτικές µε έµφαση τις ορεινές και 
αποστερηµένες. 
 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών. Η ενίσχυση θα 
καταβάλλεται στα εγκριµένα εταιρικά σχήµατα µέσα από το Μέτρο αυτό, για τις δράσεις που 
αφορούν την ετοιµασία µελετών, την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, την κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προετοιµασία 
και την εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
προβολής και κατάρτισης των ατόµων µε ηγετικό ρόλο.  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η καταβολή της ενίσχυσης θα καταβάλλεται σε µια δόση µε την υποβολή, έλεγχο και έγκριση 
κάθε δράσης των εταιρικών σχηµάτων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. 
 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων και 
εµψύχωσης 

12 

Αριθµός συµµετεχόντων στις δράσεις 400 

Απόδοση 

Αριθµός στηριζόµενων εταιρικών σχηµάτων δηµοσίου-
ιδιωτικού τοµέα  

3 

Αποτέλεσµα Αριθµός συµµετεχόντων οι που ολοκλήρωσαν µε 
επιτυχία µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 

6* 

 
*Αφορά το προσωπικό των εταιρικών σχηµάτων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα που θα δηµιουργηθούν µέσα από το µέτρο αυτό.
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ΜΕΤΡΟ 3.4 

 

"Παροχή Ευρυζωνικού ∆ικτύου στις “Λευκές Περιοχές” 
 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 

 
Άρθρο 52(β)(i) και 56 του Κανονισµού (Ε.Ε) 1698/2005,  
Σηµείο 5.3.3.2.1 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (Ε.Ε) 1974/2006  
Παράρτηµα ΙΙI του Κανονισµού (Ε.Ε)  1698/2005  
 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΑΜΟΓΗΣ  

 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

 
321 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 

 
Tο Υπουργικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 18/02/09 αποφάσισε να αναθέσει την 
πολιτική ευθύνη για την Κοινωνία της Πληροφορίας στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων..  
Tο Υπουργικό Συµβούλιο όρισε ως εκτελεστικό βραχίονα του Υπουργού, αναφορικά µε τη 
διαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ). Επιπλέον, το Υπουργικό 
Συµβούλιο ενέκρινε τη δηµιουργία Συµβουλευτικής Επιτροπής της οποίας προεδρεύει ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και συµµετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι 
διαφόρων Υπουργείων καθώς και τρία µέλη από φορείς του ιδιωτικού τοµέα και από την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα, τα οποία έχει διορίσει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. Ο ρόλος 
της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι να συµβουλεύει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 
επί θεµάτων πολιτικής αναφορικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας και να καθοδηγεί το ΤΗΕ 
στην άσκηση των εκτελεστικών του αρµοδιοτήτων. 

Έχει αναγνωριστεί από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και από τη 
Συµβουλευτική Επιτροπή ότι ως πρώτο και βασικό βήµα για τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσµατος που υπάρχει στην Κύπρο είναι η γεφύρωση του γεωγραφικού διαχωρισµού (οι 
αγροτικές περιοχές βρίσκονται σε δυσµένεια), αφού υπάρχουν αγροτικές περιοχές που δεν 
έχουν καθόλου ευρυζωνική πρόσβαση. Ως εκ τούτου και ανεξάρτητα από τη µέχρι στιγµής 
έλλειψη ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής, έχει τεθεί ως στόχος να επιτευχθεί 100% κάλυψη 
της Κύπρου µε ευρυζωνική υποδοµή ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλους τους πολίτες και όλοι οι πολίτες να 
µπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 
Σήµερα 151 κοινότητες στην Κύπρο δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
και µπορούν να χαρακτηριστούν «λευκές περιοχές».  Οι κοινότητες αυτές είναι πολύ µικρές και 
αποµακρυσµένες µε το ποσοστό των κατοίκων που διαµένουν στις εν λόγω περιοχές να 
ανέρχεται γύρω στο 3.3% (25,000 κάτοικοι που αντιστοιχούν σε περίπου 13,000 νοικοκυριά) 
του συνολικού πληθυσµού της Κύπρου (760,000 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 
2005). Επιπλέον το 50% περίπου των κατοίκων που διαµένουν στις περιοχές αυτές είναι άνω 
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των 55 ετών. Αναλυτικά οι 151 κοινότητες µε τα δηµογραφικά στοιχεία τους φαίνονται στο 
Παράρτηµα XI (Πίνακας 1). 
 
H ανάπτυξη και εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων είναι οικονοµικά συµφέρουσα στις 
περιοχές όπου η δυνητική ζήτηση είναι ψηλότερη και συγκεντρωµένη, δηλαδή σε 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Εξαιτίας των υψηλών πάγιων εξόδων, το κόστος ανά σύνδεση 
διογκώνεται σηµαντικά µε τη µείωση της πληθυσµιακής πυκνότητας. Ως εκ τούτου οι παροχείς 
ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο έχουν καλύψει µόνο ένα µέρος του πληθυσµού (το 
µεγαλύτερο) εκεί όπου οι περιοχές είναι πυκνοκατοικηµένες οπότε και κερδοφόρες. Οι 
προαναφερόµενες 151 κοινότητες είναι αραιοκατοικηµένες και αποµακρυσµένες µε µεγάλο 
ποσοστό ηλικιωµένων ατόµων και προφανώς έχουν κριθεί από την αγορά µη οικονοµικά 
συµφέρουσες από πλευράς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αφού δεν έχουν ακόµη καλυφθεί 
και ούτε υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν µε ευρυζωνικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, µε βάση µελέτη 
που έχει διεξαχθεί, λαµβάνοντας υπόψη τα δηµογραφικά στοιχεία των υπό αναφορά 151 

κοινοτήτων, υπολογίζεται ότι το κόστος ευρυζωνικής κάλυψης ανέρχεται στα €11 εκ 
(Παράρτηµα ΧΙ Συνηµµένο 2), ενώ τα έσοδα από εµπορική δραστηριοποίηση για διάρκεια 6 
χρόνων (που θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος για απόσβεση της επένδυσης) υπολογίζονται να 
είναι της τάξης των €3.5 εκ. Συνεπώς εξάγεται το συµπέρασµα ότι η αγορά αδυνατεί (market 
failure) να προσφέρει ευρυζωνική κάλυψη στις κοινότητες αυτές.   
 
Με βάση τα πιο πάνω κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξει κρατική στήριξη µε την επιχορήγηση της 
παροχής ευρυζωνικού δικτύου στις εν λόγω «λευκές περιοχές», έτσι ώστε να επιτευχθεί 
πλήρης κάλυψη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε στόχο το κοινό συµφέρον.  
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 

 
Οι στόχοι του Μέτρου παροχής ευρυζωνικού δικτύου στις «λευκές περιοχές» της Κύπρου είναι 
οι ακόλουθοι: 
 

1. Κάλυψη των «λευκών περιοχών» µε ευρυζωνικό δίκτυο µε αποτέλεσµα την επίτευξη 
100% γεωγραφικής κάλυψης της Κύπρου µε ευρυζωνικό δίκτυο. 

2. Παροχή όλων των ευρυζωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται ήδη στις αστικές περιοχές 
και στις «λευκές περιοχές», έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και επιχειρήσεις των περιοχών 
αυτών να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιµες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες.   

3. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων στις περιοχές αυτές τα οποία στο 
µέλλον να µπορούν να µετεξελιχθούν σε δίκτυα νέας γενιάς. 

4. Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των «λευκών περιοχών» και αναβάθµιση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων. Συγκεκριµένα, περαιτέρω ανάπτυξη των µικροεπιχειρήσεων και 
γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (αφού επιχειρήσεις 
µπορούν να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές όταν υπάρχει ευρυζωνική υποδοµή), 
βελτίωση και αναβάθµιση του τρόπου εκπαίδευσης, αναβάθµιση στην υγεία, ανάπτυξη 
του τουρισµού, γρήγορη και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών.  

5. Άµβλυνση του προβλήµατος της αστυφιλίας.   

6. ∆ηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι σηµερινές υπο-εξυπηρετούµενες κοινότητες της 
Κύπρου να διαθέτουν και στο µέλλον την ίδια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που 
θα διαθέτουν και οι αστικές περιοχές.  

7. Επιτάχυνση της συµβολής των ΤΠΕ στην ανάπτυξη και την καινοτοµία σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας και στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή.  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  

 

Σκοπός του Μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η παροχή ευρυζωνικού δικτύου στις 
προαναφερόµενες «λευκές περιοχές» (Στα πλαίσια του µέτρου 3.4 θα καλυφτούν 30 από τις 
151 κοινότητες που χαρακτηρίζονται ως «λευκές περιοχές»). Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθεί 
ραχιαία παθητική υποδοµή µε οπτικές ίνες που θα τερµατίζονται µέσα στην κάθε κοινότητα σε 
ένα σηµείο παρουσίας, όπου όλοι οι ενδιαφερόµενοι παροχείς θα έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης. Επιπλέον, το παθητικό δίκτυο που θα δηµιουργηθεί θα είναι ανοικτό, χωρίς 
διακρίσεις, σε τρίτους παροχείς οι οποίοι επίσης θα µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία επιθυµούν. Η δηµιουργία της υποδοµής αυτής θα 
επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να επιδειχθεί επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά να επεκτείνουν τα δίκτυα 
τους και να καλύψουν και τις προαναφερόµενες «λευκές περιοχές». Οι 151 κοινότητες έχουν 
διαχωριστεί σε 5 ισοδύναµες οµάδες (clusters) µε βάση γεωγραφικά κριτήρια (Παράρτηµα ΧΙ). 
Για την κάθε οµάδα κοινοτήτων έχει υπολογιστεί το  κόστος ευρυζωνικής κάλυψης, και τα έσοδα 
από εµπορική δραστηριοποίηση για διάρκεια 6 χρόνων (που θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος 
για απόσβεση της επένδυσης). Η διαφορά του κόστους κάλυψης πλην τα έσοδα από εµπορική 
δραστηριοποίηση για διάρκεια 6 χρόνων έχει οριστεί ως η µέγιστη επιχορήγηση για κάλυψη της 
εν λόγω οµάδας (Παράρτηµα ΧΙ, Συνηµµένο 2). Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υποχρεούται να 
επενδύσει τουλάχιστον 30% του συνολικού κόστους κάλυψης από ίδια κεφάλαια. Για να 
αποφασιστεί ο ανάδοχος του έργου για κάθε οµάδα κοινοτήτων θα διεξαχθεί ανοικτός 
διαγωνισµός. Οι συµµετέχοντες θα κληθούν να δηλώσουν το ποσό ενίσχυσης που χρειάζονται 
για να καλύψουν κάθε οµάδα κοινοτήτων καθώς και το συνολικό κόστος κάλυψης. Ο ανάδοχος 
θα είναι ο προσφοροδότης που θα ζητήσει το χαµηλότερο ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν θα 
πρέπει υπερβαίνει το 70% του συνολικού κόστους κάλυψης. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα 
βασίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στην παράγραφο 51(γ) των 
Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών. 

 

Θα επιτρέπεται στον παροχέα / ανάδοχο κάθε οµάδας κοινοτήτων να παρέχει ευρυζωνικές 
υπηρεσίες στους κατοίκους των κοινοτήτων χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία, 
ενσύρµατη ή/και ασύρµατη, έτσι ώστε να υπάρχει τεχνολογική ουδετερότητα.  

 
Συνεπώς, αφού υπάρχει κρατική στήριξη, το εν λόγω Μέτρο εµπίπτει στο ‘Άρθρο 87, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ που αφορά κρατική ενίσχυση. Σύµφωνα µε το Άρθρο 87, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης αναφέρονται τα εξής:  
 
 

1. Λεπτοµερής Χαρτογράφηση και Ανάλυση Κάλυψης 
 

• Υπάρχουν 151 κοινότητες (αγροτικές περιοχές) στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία οι οποίες δεν 
καλύπτονται καθόλου από ευρυζωνικό δίκτυο και οι οποίες φαίνονται όπως 
προαναφέρθηκε στο Παράρτηµα ΧΙ (Πίνακας 1) . Ο καθορισµός των «λευκών περιοχών» 
έγινε µε τη βοήθεια όλων των υφιστάµενων παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διαθέτουν ευρυζωνικό δίκτυο µε βάση την κάλυψη του υφιστάµενου δικτύου τους.  

• Σε δηµόσια διαβούλευση στις 27/4/09 που διοργανώθηκε από το Τµήµα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ΤΗΕ) µε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόµενους παροχείς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για συζήτηση του θέµατος παροχής ευρυζωνικού δικτύου στις 
«λευκές περιοχές» µε τη µέθοδο συνεταιρισµού δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα αλλά και στις 
κατ‘ ίδιαν συναντήσεις που ακολούθησαν µε όλους τους υφιστάµενους παροχείς, 
διαφάνηκε ότι όλοι οι παροχείς συµφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει κρατική ενίσχυση για 
κάλυψη των περιοχών αυτών, αφού µε βάση και τα επιχειρησιακά τους σχέδια είναι πολύ 
δύσκολο, ακόµη και µελλοντικά, να καλύψουν τις περιοχές αυτές. Επιπλέον, η διαδικασία 
που αναφέρεται πιο κάτω είναι αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων  µε τους παροχείς.  
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• Για την κάθε οµάδα κοινοτήτων έχει υπολογιστεί το  κόστος ευρυζωνικής κάλυψης, και τα 
έσοδα από εµπορική δραστηριοποίηση για διάρκεια 6 χρόνων (που θεωρείται 
ικανοποιητικός χρόνος για απόσβεση της επένδυσης). Η διαφορά του κόστους κάλυψης 
πλην τα έσοδα από εµπορική δραστηριοποίηση για διάρκεια 6 χρόνων είναι µεγάλη και 
έχει οριστεί ως η µέγιστη επιχορήγηση για κάλυψη της εν λόγω οµάδας (Παράρτηµα ΧΙ, 
Συνηµµένο 2).  

• Εποµένως, κρίνεται ότι υπάρχει αποτυχία της αγοράς να καλύψει τις περιοχές αυτές µε 
ευρυζωνικό δίκτυο. 

 

2. ∆ιαδικασία Ανοικτού ∆ιαγωνισµού και Πλέον Συµφέρουσα Προσφορά 
 

Για την επίτευξη του Σκοπού θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 

• ∆ιαχωρισµός των 151 κοινοτήτων σε πέντε ισοδύναµες οµάδες (clusters) µε βάση 
γεωγραφικά κριτήρια. Η κάθε οµάδα, µε τις  κοινότητες που περιλαµβάνει, φαίνεται στο 
Παράρτηµα ΧΙ. Επιπλέον, στο Παράρτηµα ΧΙ φαίνονται οι πέντε οµάδες µε τις κοινότητες 
τους πάνω στο χάρτη της Κύπρου. Ο διαχωρισµός των κοινοτήτων σε οµάδες κρίθηκε 
αναγκαίος για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους από ένα παροχείς να 
δραστηριοποιηθούν στο υπό αναφορά έργο και να προσφέρουν ευρυζωνική κάλυψη στις 
υπό αναφορά αγροτικές περιοχές.  

• ∆ιοργάνωση ανοικτής διαδικασίας διαγωνισµού για κάθε οµάδα κοινοτήτων. 

• Ετοιµασία εγγράφων διαγωνισµού µε τις τεχνικές προδιαγραφές, εγγυήσεις, κριτήρια 
αιτητών, χρονοδιαγράµµατα κτλ.  

• Οι αιτητές θα είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν προσφορά για όλες τις οµάδες 
κοινοτήτων για να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των οµάδων κοινοτήτων. 

• Ο µέγιστος αριθµός των οµάδων που µπορεί να κατακυρωθεί στον ίδιο παροχέα είναι 
τέσσερις εκτός και αν µόνο ένας παροχέας υποβάλει προσφορά για όλες τις οµάδες. 

• Ο ανάδοχος κάθε οµάδας κοινοτήτων θα είναι ο προσφοροδότης που προσφέρει την πιο 
οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παράγραφο 51 (γ) των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών.  

• Ο ανάδοχος της κάθε οµάδας κοινοτήτων θα υλοποιήσει δίκτυο οπτικών ινών στις 
κοινότητες της οµάδας και θα εγκαταστήσει σηµείο παρουσίας στην κάθε κοινότητα µε 
τον απαραίτητο εξοπλισµό.  

 

3. Τεχνολογική Ουδετερότητα 
 

• Ο ανάδοχος κάθε οµάδας κοινοτήτων θα είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει υποδοµή 
και να τοποθετήσει οπτικές ίνες οι οποίες θα τερµατίζονται σε ένα σηµείο παρουσίας µέσα 
στην κάθε κοινότητα (fiber to the cabinet - FTTC).  Η επιλογή των οπτικών ινών ως µέσο 
µετάδοσης θεωρείται το πιο αξιόπιστο µέσο που µπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις του 
κοινού για εύρος ζώνης (ταχύτητα δεδοµένων) σήµερα αλλά και σε βάθος χρόνου. Ως εκ 
τούτου, δράσεις στον τοµέα αυτό αποτελούν επένδυση για το µέλλον, αφού τέτοια 
υποδοµή µπορεί να αποτελέσει την ραχιαία υποδοµή και µελλοντικών δικτύων. Επιπλέον 
οι οπτικές ίνες τοποθετούνται όχι µόνο στα ραχιαία δίκτυα αλλά όλο και πιο κοντά στον 
τελικό χρήστη, οπότε και µελλοντικά θα µπορεί να µετεξελιχθεί το εν λόγω δίκτυο σε 
δίκτυο νέας γενιάς.  

• Ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόµενος παροχέας θα µπορούν από το 
συγκεκριµένο σηµείο παρουσίας µέχρι τα υποστατικά του κάθε χρήστη να 
χρησιµοποιήσουν όλες τις τεχνολογίες πρόσβασης, ενσύρµατες (ADSL, Cable κτλ.) και 
ασύρµατες (Wi-Fi, Wimax, δορυφορικές κτλ) µε σκοπό την παροχή όλων των διαθέσιµων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών.  



 

 

239 

 

4. Χρήση Υφιστάµενων Υποδοµών  
 

• Ο εγκατεστηµένος παροχέας, µε βάση το υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, είναι 
υποχρεωµένος να παρέχει το δίκτυο πρόσβασης (χάλκινο δίκτυο) σε τρίτους παροχείς, 
οπότε ο ανάδοχος της κάθε οµάδας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει την υποδοµή του 
εγκατεστηµένου παροχέα για να παρέχει υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγεται η άσκοπη και περιττή σπατάλη πόρων.  

 

5. Χονδρική Πρόσβαση  
 

• Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να παρέχει χονδρική πρόσβαση στις υποδοµές που θα 
αναπτύξει σε όλους τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε ίσους και χωρίς 
δικαρίσεις όρους. Χονδρική πρόσβαση θα δοθεί στη µορφή συνεγκατάστασης στους 
αγωγούς, στο σηµείο παρουσίας και πρόσβαση στις οπτικές ίνες που θα εγκαταστήσει ο 
ανάδοχος (dark and lit). 

• Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος και µε βάση τις υφιστάµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις 
(το περί Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης ∆ιευκολύνσεων ∆ιάταγµα του 
ΕΡΗΕΤ) να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο του σε τρίτο παροχέα για να προσφέρει 
υπηρεσίες. Θα υπάρχει πρόνοια στα έγγραφα διαγωνισµού έτσι ώστε ο ανάδοχος να είναι 
υποχρεωµένος να προσφέρει συνεγκατάσταση αγωγών για εγκατάσταση ίσου αριθµού 
οπτικών καλωδίων µε τον αριθµό που θα εγκαταστήσει ο ίδιος σε τουλάχιστον δύο 
άλλους παροχείς χωρίς διακρίσεις (open access, no discrimination) για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 10 ετών. Η εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς από τρίτο παροχέα 
θα µπορεί να γίνει από τον ίδιο (και όχι από τον ανάδοχο) µε επίβλεψη του αναδόχου.  

• Ο ανάδοχος της κάθε οµάδας δεν θα µπορεί να παρεµποδίσει τρίτο παροχέα να 
εγκαταστήσει δικό του δίκτυο µε ιδιωτικά κεφάλαια αν αυτός το επιθυµεί. 

 

6. Θέσπιση Κριτηρίων Αξιολόγησης κατά την επιβολή των Τιµών  

 

• Το ετήσιο κόστος ενοικίου για χονδρική πρόσβαση θα υπολογίζεται µε βάση την 
υφιστάµενη περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών νοµοθεσία. H κατάληξη της τελευταίας 
ανάλυσης αγοράς αναφορικά µε την τιµολόγηση ευρυζωνικών προϊόντων (Αγορές 4 και 5) 
στην οποία προέβηκε το ΓΕΡΗΕΤ και η οποία κατέληξε στις σχετικές Αποφάσεις του 
ΕΡΗΕΤ οι οποίες εκδόθηκαν το Μάιο 2009 είναι ότι η τιµολόγηση ευρυζωνικών προϊόντων 
είναι ενιαία και παγκύπρια για τον φορέα µε σηµαντική ισχύ στην αγορά. Έχοντας υπόψη 
αυτή την προσέγγιση, στο κόστος που θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των τιµών 
χονδρικής (ο οποίος θα γίνει σε παγκύπρια βάση και θα ισχύει και για τις «λευκές 
περιοχές») θα λαµβάνεται υπόψη το µέρος του κόστους που ο ανάδοχος θα επενδύσει 
από ίδια κεφάλαια και όχι το συνολικό κόστος της υποδοµής στο πλαίσιο αυτού του 
έργου, δηλαδή το ποσό της κρατικής ενίσχυσης δεν θα υπολογίζεται. Αυτό θα συµβάλει 
στην συγκράτηση των τιµών στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το τιµολογιακό 
πλάνο της χονδρικής πρόσβασης θα καθορίζεται ξεκάθαρα στα έγγραφα διαγωνισµού.  

 

7. Μηχανισµός ανάκτησης για την αποφυγή της υπεραντιστάθµισης  
 

• Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο κατά πόσο ο 
ανάδοχος τηρεί την υπογραφείσα Σύµβαση. Η υπογραφείσα Σύµβαση θα περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα µέτρα για τον έλεγχο της απόδοσης του αναδόχου: εγγύηση πιστής εκτέλεσης 
που δύναται να εκπίπτει, µερικώς ή ολικώς κατά περίπτωση, υπέρ του ΤΗΕ, επιστροφή 
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µέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης που έχει λάβει ο ανάδοχος µε όλες τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις και τερµατισµό της Σύµβασης µε δικαίωµα αντικατάστασης του αναδόχου. 

• Στη Σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υπάρχει πρόνοια για µείωση εκ των υστέρων και 
αναδροµικά του ποσού της ενίσχυσης που κρίθηκε αναγκαίο προκειµένου να διασφαλιστεί 
ότι ο ανάδοχος δε θα λάβει υπερβολική επιχορήγηση αν η ζήτηση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην περιοχή υπερβεί τα προβλεπόµενα επίπεδα. Ο µηχανισµός αυτός θα 
λειτουργεί ως εξής: αν το ποσοστό διείσδυσης ξεπεράσει το 18% µετά από 
δραστηριοποίηση 6 χρόνων, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιστρέψει στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, σε 6 ετήσιες ισόποσες δόσεις, την διαφορά στην κρατική ενίσχυση που θα 
προέκυπτε αν χρησιµοποιείτο το ποσοστό αυτό στην µελέτη του Παραρτήµατος 2 αντί το 
ποσοστό 18%. Σηµειώνεται ότι στην οικονοµική µελέτη που έγινε για υπολογισµό της 
µέγιστης επιχορήγησης υπολογίστηκε ότι ο ανάδοχος µε από δραστηριοποίηση 6 χρόνων 
θα παρέχει υπηρεσίες στο 18% του συνόλου των δυνητικών πελατών, το οποίο 18% είναι 
το σηµερινό ποσοστό διείσδυσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον ανάδοχο κάθε 
οµάδας κοινοτήτων να καταθέτει τον αριθµό των συνδροµητών του κάθε 12 µήνες. Ο 
µηχανισµός αυτός θα αρχίσει να εφαρµόζεται όταν σταθεροποιηθεί η συνδροµητική βάση 
του ανάδοχου, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι παροχείς ευρυζωνικών υπηρεσιών οι οποίοι θα επιλεγούν από 
το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έπειτα από 
προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού.  

 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

Το ύψος της ενίσχυσης µπορεί να φτάσει µέχρι το 70% του συνολικού κόστους  

 
ΕΙ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

 
Το παρόν Μέτρο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής  των  δράσεων Ι και ΙΙΙ του νέου 
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού 1698/2005. Συγκεκριµένα,  ο Ανάδοχος του έργου 
αναφορικά µε  κάθε οµάδα κοινοτήτων θα υλοποιήσει τα  ακόλουθα σε συσχετισµό µε τις 
δράσεις Ι και ΙΙΙ, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1698/2005. 
 
∆ράση I 
 
∆ηµιουργία και διευκόλυνση πρόσβασης σε σταθερή ευρυζωνική υποδοµή 
συµπεριλαµβανοµένων διευκολύνσεων οπισθόζευξης (backhaul) και επίγειου εξοπλισµού: Η 
εν λόγω δράση αφορά οικονοµική στήριξη για τη δηµιουργία ευρυζωνικής υποδοµής (ανοικτής 
πρόσβασης δικτύου) σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο (λευκές 
περιοχές). Συγκεκριµένα αφορά τη δηµιουργία δικτύου οπισθόξευξης το οποίο θα διασφαλίζει 
την απρόσκοπτη σύνδεση µε το δίκτυο κορµού (backbone). Το δίκτυο οπισθόξευξης θα 
υλοποιηθεί µε παθητική υποδοµή σύµφωνα µε τη ∆ράση III του Κανονισµού. Επιπλέον, 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία του σηµείου παρουσίας σε κάθε κοινότητα το οποίο θα είναι 
καµπίνα (cabinet) µε τον απαραίτητο εξοπλισµό µε τον οποίο θα γίνεται σύνδεση µε το δίκτυο 
πρόσβασης για παροχή ευρυζωνικών. Ο χώρος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση της 
καµπίνας του αναδόχου θα είναι τέτοιος που θα µπορούν να εγκατασταθούν σε διπλανά 
σηµεία καµπίνες τουλάχιστον δύο άλλων παροχέων για εγκατάσταση του δικού τους 
εξοπλισµού και για σύνδεση µε την παθητική υποδοµή του αναδόχου.   
 
Η υποδοµή και ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να µπορούν να υποστηρίξουν 
ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητες τουλάχιστον 2048kbps 
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downstream/384kbps upstream για οικιακούς χρήστες και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο 
µε ταχύτητες τουλάχιστον 2048kbps downstream/512kbps για επιχειρηµατικούς χρήστες.   

Επιπλέον, η υποδοµή και ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να µπορούν να 
υποστηρίξουν εφαρµογές ψηφιακής τηλεόρασης όπως  µετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών 
(program broadcasting), βίντεο κατά ζήτηση (Video on Demand) κτλ. 

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η υποδοµή που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να µπορεί να υποστηρίζει 
ταχύτητες µέχρι 80Mbps µέχρι το 2015 έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η υποδοµή που να µπορεί 
να αντέξει στο χρόνο και να µπορεί µελλοντικά να υποστηρίξει δίκτυα νέας γενιάς. Στα έγγραφα 
διαγωνισµού το σηµείο αυτό δεν θα αποτελεί κριτήριο επιλογής αλλά θα είναι ενδεικτικό.  

 
∆ράση IIΙ 
 
Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδοµής (εγκατάσταση οπτικών ινών): Όπως 
προαναφέρθηκε το δίκτυο οπισθόξευξης θα υλοποιηθεί µε την εγκατάσταση παθητικής 
υποδοµής µε τοποθέτηση οπτικών ινών. Η εν λόγω δράση περιλαµβάνει την εκσκαφή, τα 
φρεάτια, τους αγωγούς και την τοποθέτηση των οπτικών ινών η οποία αποτελεί και το 
µεγαλύτερο µέρος του κόστους (70—80%) ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου.   
 
Οποιοσδήποτε παροχέας, πριν τη διενέργεια εκσκαφών για εγκατάσταση της υποδοµής του, 
θα πρέπει να εξασφαλίσει  τα απαραίτητα δικαιώµατα διέλευσης και άδειες από κάθε Αρµόδια 
∆ηµόσια Αρχή, όπως αυτά καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  
 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  

 
Η επιχορήγηση αφορά τη δηµιουργία σταθερής παθητικής υποδοµής (το σκάµµα, το φρεάτιο, 
την εγκατάσταση των αγωγών και την εγκατάσταση οπτικών ινών), καθώς και το σηµείο 
παρουσίας σε κάθε κοινότητα το οποίο θα είναι µια καµπίνα (cabinet) µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, έτσι το δίκτυο να έχει τη δυνατότητα να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες έτσι όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο «Είδος Λειτουργίας που υποστηρίζεται» πιο πάνω. Η 
επιχορήγηση δεν καλύπτει το δίκτυο πρόσβασης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  

 
Σύµφωνα µε τη µελέτη του Παραρτήµατος XI (Συνηµµένο 2), διαφαίνεται ότι το ύψος της 
επιχορήγησης που απαιτείται για την υλοποίηση του Σχεδίου, δηλαδή για την κάλυψη και των 
πέντε οµάδων, είναι  πολύ µεγαλύτερο από το ποσό που δίνεται µέσα στα πλαίσια του εν λόγω 
Μέτρου. Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 
επιχορηγηθεί µόνο µέρος του Σχεδίου (οµάδα κοινοτήτων αρ. 2 που καλύπτει 30 κοινότητες) 
και θα εξεταστεί το ενδεχόµενο το υπόλοιπο Σχέδιο να επιχορηγηθεί από τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία. Μέσα στα πλαίσια του ΠΑΑ θα επιχορηγηθεί η Οµάδα 2 η οποία πληροί τα πιο κάτω 
κριτήρια: 

• ∆ιαθέτει τον µεγαλύτερο αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

• Είναι η οµάδα κοινοτήτων µε το µεγαλύτερο υψοµετρικό µέσο όρο 
 
Η Οµάδα 2 καλύπτει 30 συνολικά Κοινότητες οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα ΧΙ 
(Συνηµµένο 1).  Η Οµάδα 2 καλύπτει κυρίως Κοινότητες που βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της 
οροσειράς του Τροόδους.  Η περιοχή αυτή φαίνεται στον χάρτη του Παραρτήµατος ΧΙ µε 
χρώµα µωβ. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 

Μέτρο 3.4 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ €910 000 €910 000 €1 820 000 € 780 000 €2 600 000 

 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
Είδος ∆είκτη ∆είκτης Στόχοι 2007-2013 

Αριθµός υποστηριζόµενων 
Ενεργειών 
 

1 

Συνολικός Όγκος Επένδυσης 
 

€2 600 000 

% επιχορήγηση στη ∆ράση Ι 15% 

 Εκροές 

% επιχορήγηση στη ∆ράση ΙΙΙ 85% 
Πληθυσµός στις αγροτικές 
περιοχές που θα επωφεληθεί 
από τη βελτίωση των 
υπηρεσιών 

5065 Αποτέλεσµα 

Αύξηση στη διείσδυση χρήσης 
του διαδικτύου στις αγροτικές 
περιοχές  

10% 

Καθαρή επιπλέον αξία 
εκφραζόµενη σε PPS 

Θα ποσοτικοποιηθεί στα 
πλαίσια της παράλληλης 
αξιολόγησης 

Επίδραση  

Καθαρός αριθµός νέων 
θέσεων µόνιµης εργασίας 

 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ανάδοχος της κάθε οµάδας θα πρέπει να καταθέτει τον αριθµό των συνδροµητών του κάθε 
χρόνο και µετά από λειτουργία 6 χρόνων θα διερευνηθεί κατά πόσο θα λειτουργήσει ο 
µηχανισµός ανάκτησης για την αποφυγή της υπεραντιστάθµισης.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 
 

 
 

Leader   
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ΜΕΤΡΟ 4.1 
 
«Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ: 
 
413, (411), (412),  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  

Άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής τους, προβαίνουν σε 
προκηρύξεις, παραλαβάνουν τις αιτήσεις, αξιολογούν και επιλέγουν τις δράσεις τους και  εν 
συνεχεία χρησιµοποιούν τις δοµές των Μονάδων Εφαρµογής των αντίστοιχων µέτρων για 
θέµατα ελέγχου και παρακολούθησης. Η ενηµέρωση των δικαιούχων για την έγκριση ή 
απόρριψη των αιτήσεων τους γίνεται από τις ΟΤ∆. 
  
Με το Μέτρο αυτό καθιερώνονται τα καθεστώτα ενίσχυσης για την εφαρµογή Στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό την επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις 
άλλους Άξονες του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Το Μέτρο αυτό αποτελείται από τρία (3) Καθεστώτα ως εξής:  

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Οι υποψήφιες ΟΤ∆ θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις Τοπικών Στρατηγικών Αγροτικής 
Ανάπτυξης στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα γίνει από 
το Τµήµα Γεωργίας άµεσα µετά την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα περισσότερων από µία προκηρύξεων δεδοµένου ότι η 
Κύπρος συµµετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραµµα LEADER. Οι επόµενες προκηρύξεις θα 
διεξαχθούν το αργότερο µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη του ΠΑΑ. 
 
Για να δικαιούται µια οµάδα πρωτοβουλίας ενίσχυση µέσα από τα Mέτρα που εµπίπτουν στον 
Άξονα Leader θα πρέπει να ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία:  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Υποβολή αίτησης 
 
Η αίτηση θα πρέπει να συµπεριλάβει την περιγραφή της Οµάδας καθώς και τη Στρατηγική 
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θεσπίζεται µε 

Κωδικός 
Καθεστώτος 

Τίτλος Καθεστώτος Ποσό σε 
ευρώ 

411 Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα γεωργίας και της 
δασοκοµίας. 

3.050.000 

412 Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

500.000 

413 Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.  

5.588.000 
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βάση απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, εξετάζει κατά πόσο τηρούνται τα κριτήρια 
επιλογής των Οµάδων και αξιολογεί τη στρατηγική τους.  
 
A. Κριτήρια επιλογής των ΟΤ∆ (η τήρηση των κριτηρίων αυτών είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αξιολόγηση της στρατηγικής των ΟΤ∆) 
 
1. Η γεωγραφική περιοχή δράσης της οµάδας πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. Η περιοχή 

της ΟΤ∆ δεν απαιτείται να ορίζεται µε βάση διοικητικά όρια αλλά στην αίτηση θα πρέπει 
να προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό η έκταση (απαραίτητη η χρήση χάρτη). Κάθε 
περιοχή/ κοινότητα θα πρέπει να ανήκει σε µια µόνο ΟΤ∆ (ΟΤ∆ στις οποίες υπάρχουν 
περιοχές που αλληλοκαλύπτονται µε άλλες οµάδες δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό) 
Στην ΟΤ∆ θα πρέπει να µετέχουν περισσότερες από 7 κοινότητες. 

2. Η περιοχή που καλύπτεται από την ΟΤ∆ θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να 
διαθέτει επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη ανθρώπινου δυναµικού καθώς και 
χρηµατοοικονοµικών πόρων, προκειµένου να στηρίζει µια βιώσιµη αναπτυξιακή 
στρατηγική. Ο καθορισµός της περιοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει τον πληθυσµό της 
περιοχής καθώς επίσης και αιτιολόγηση για την ύπαρξη ικανοποιητικών οικονοµικών και 
ανθρώπινων πόρων. Ο πληθυσµός των ΟΤ∆ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 150 000 
κατοίκους και θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5 000 κατοίκους. Ωστόσο σε 
συγκεκριµένες και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης 
δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση ΟΤ∆ που δεν πληρούν το κριτήριο αυτό. Οι ΟΤ∆ αυτές 
µπορεί να συµπεριλαµβάνουν περιοχές οι οποίες λόγω εξωγενών πολιτικών παραγόντων 
(Τουρκικής εισβολής, κατοχής) έχουν µείνει αποµονωµένες και δεν µπορούν να ενωθούν 
µε καµία άλλη ΟΤ∆ λόγω κυρίως της δύσκολης πρόσβασης σε αυτές. 

3. Η ΟΤ∆ θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση. Νοµική µορφή της ΟΤ∆ θα πρέπει να είναι 
αυτή της Εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση χωρίς µετοχικό κεφάλαιο ή 
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, µέλη της οποίας αποτελούν διάφοροι 
κοινωνικοοικονοµικοί φορείς της συγκεκριµένης περιοχής (δηµόσιοι και ιδιωτικοί). Στα 
πλαίσια του κριτηρίου αυτού οι ΟΤ∆ θα πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την αίτηση τους 
πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο 
Παραλήπτη καθώς και καταστατικό, στο οποίο να περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και 
οι τοµείς παρέµβασης καθώς και το όραµα της οµάδας για την αναπτυξιακή προσπάθεια. 
Μέσα από το καταστατικό θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της 
εταιρικής σχέσης και η ικανότητα διαχείρισης δηµόσιων κονδυλίων. Πρέπει επίσης να 
τονίζεται ο κοινωφελής σκοπός της Οµάδας. Μαζί µε το πιστοποιητικό εγγραφής και το 
καταστατικό οι ΟΤ∆ θα πρέπει να επισυνάπτουν απόσπασµα πρακτικών της ΟΤ∆ (του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΤ∆) στο οποίο να φαίνεται ότι συµφωνήθηκε η δηµιουργία 
και λειτουργία της ΟΤ∆ η οποία θα υποβάλει αίτηση για συµµετοχή στον Άξονα Leader 
όπως περιγράφεται στο καταστατικό. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτεται µητρώο των 
µελών υπογραµµένο από κάθε µέλος, στο οποίο να φαίνονται ο φορέας που 
εκπροσωπείται και η ιδιότητα του κάθε µέλους. 

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΟΤ∆ θα πρέπει η ΟΤ∆ να 
εργοδοτεί εξειδικευµένο προσωπικό. 

5. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι γεωργοί, οι αγρότισσες, οι νέοι και οι 
ενώσεις, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης. 

6. Η ΟΤ∆ θα πρέπει να υποδείξει ένα διοικητικό και οικονοµικό επικεφαλής φορέα (φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) ικανό να διαχειρίζεται δηµόσια κονδύλια και να εξασφαλίζει την 
εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης. 

 
Β. Κριτήρια και ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Στρατηγικής των ΟΤ∆  
 
1. Η κάθε υποψήφια ΟΤ∆ υποβάλλει στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης πρόταση 

Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη τις αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία 
της περιοχής παρέµβασης. Η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει σε ένα ή περισσοτέρους 
από τους τρεις Άξονες του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας του τοµέα γεωργίας και της δασοκοµίας, βελτίωση του περιβάλλοντος 
και της υπαίθρου, βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας) για την περιοχή παρέµβασης της. Μαζί µε τη 
στρατηγική θα πρέπει να υποβάλλεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων καθώς 
και προϋπολογισµός µε αντίστοιχη κατανοµή πιστώσεων σε κάθε ένα από τους άξονες 
στους οποίους στοχεύει η στρατηγική τους. Ο προϋπολογισµός θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικός σε σχέση µε τις δυνατότητες του Άξονα 4 και τις τεκµηριωµένες ανάγκες της 
περιοχής. 

2. Η στρατηγική της Οµάδας θα πρέπει να αποδεικνύεται πως είναι προϊόν διαβούλευσης µε 
τους εταίρους από τους οποίους αποτελείται η Οµάδα 

3. Η στρατηγική της Οµάδας θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε συνηµµένο στην 
πρόσκληση του Τµήµατος Γεωργίας τυποποιηµένο έγγραφο. 

4. H στρατηγική της Οµάδας θα αξιολογηθεί βάση των πιο κάτω κριτηρίων: 
(α)  Εµπεριστατωµένη ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης  
(β)  Περιεκτική ανάλυση SWOT. Η SWOT θα πρέπει στη συνέχεια να αναλύεται σε  
βάθος έτσι ώστε να υποδεικνύεται ο τρόπος µε τον οποίο µέσα από τις δράσεις της 
η ΟΤ∆ θα µπορέσει να υπερνικήσει τις αδυναµίες της στηριζόµενη στα συγκριτικά 
της πλεονεκτήµατα και εκµεταλλευόµενη τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν 
λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις επικείµενες απειλές. 
(γ) Σαφής καθορισµός των στόχων της οµάδας και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της στρατηγικής 
(δ) Εξειδίκευση των προτεινόµενων δράσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της περιοχής 
και τους στόχους της Οµάδας 
(ε) Συµπερίληψη τυχόν καινοτόµων δράσεων 
(στ) Συµπερίληψη τυχόν δράσεων συνεργασίας 

 
5. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει απόψεις από ειδικούς (κυβερνητικές 

ή µη υπηρεσίες) για την εξέταση ειδικών θεµάτων που προκύπτουν από την αίτηση. 
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν η Τεχνική Επιτροπή 

Αξιολόγησης αποφασίσει πως η συγκεκριµένη Οµάδα µπορεί να εγκριθεί ως ΟΤ∆, 
εκδίδεται η προκαταρτική έγκριση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας της στρατηγικής 
των ΟΤ∆ µε αντίστοιχη κατανοµή πιστώσεων, η οποία κοινοποιείται στην ΟΤ∆. Η ΟΤ∆ 
οφείλει να αναµορφώσει το πρόγραµµα της στο ύψος της εγκεκριµένης πίστωσης και 
σύµφωνα µε τυχόν παρατηρήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετά την 
ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Γεωργίας για την οριστική έγκριση του τοπικού προγράµµατος και καλείται η οµάδα για 
υπογραφή σύµβασης µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας στην οποία θα 
αποτυπωθούν λεπτοµερώς οι υποχρεώσεις της, οι όροι και οι διαδικασίες εφαρµογής της 
στρατηγικής.  

7. Σε περίπτωση που η ΟΤ∆ επιθυµεί να τροποποιήσει τη στρατηγική της ή να προβεί σε 
αλλαγές στον προτεινόµενο προϋπολογισµό θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Τεχνική 
Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί 
η ΟΤ∆ να προβεί στις τροποποιήσεις αυτές και θα αναλύονται οι επιπτώσεις στον 
προτεινόµενο προϋπολογισµό της ΟΤ∆. Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξετάζονται και θα 
εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης. 

8. Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης το Τµήµα 
Γεωργίας ενηµερώνει εγγράφως την Οµάδα µε αναλυτική αιτιολογία για τους λόγους 
απόρριψης της αίτησης. Απόρριψη της αίτησης δεν αποκλείει το δικαίωµα της οµάδας 
πρωτοβουλίας να υποβάλει νέα αίτηση αναγνώρισης, στην επόµενη πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

9. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγχει τις ΟΤ∆ όσον αφορά την εκ µέρους τους 
τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης και λειτουργίας τους. 

10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων, όπως 
περιγράφονται στη συνέχεια, δεν τηρούνται η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης επιβάλλει 
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κυρώσεις και αποφασίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της αναγνώρισης της 
ΟΤ∆.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΤ∆ 
 
Αναµένεται η δηµιουργία κατά το µέγιστο έξι ΟΤ∆, για να διασφαλίζεται η άµιλλα µεταξύ των 
Οµάδων σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.   
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το Μέτρο θα εφαρµόζεται σε όλες τις Αγροτικές Περιοχές µε έµφαση τις ορεινές και ηµιορεινές. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤ∆: 
 
1. ∆ράσεις που εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 
 
2. ∆ράσεις που δεν εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 4.1 

 Κοινοτική 
Συµµετοχή (1) 

Εθνική 
Συµµετοχή (2) 

∆ηµόσια 
∆απάνη (1+2) 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή (3) 

Συνολικό Κόστος 
(1+2+3) 

€ 4.569.000 4.569.000 9.138.000 3.050.000 12.188.000 
%     100 

 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός Οµάδων Τοπικής ∆ράσης  6 

Αριθµός έργων που χρηµατοδοτούνται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

30 

Αριθµός των δικαιούχων που ενισχύονται 30 

Συνολική έκταση (km²) που καλύπτεται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

5.500 
Απόδοση  

Συνολικός πληθυσµός στις περιοχές που καλύπτονται 
από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

130.000 

Μικτός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται  20* 
Αποτέλεσµα Αριθµός συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 

µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 
-** 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  

(2) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

*Αφορά το προσωπικό των ΟΤ∆. 
** Οι εκπαιδεύσεις καλύπτονται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2007-203 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1.1 
 
«Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα γεωργίας και της δασοκοµίας» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
411 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  
 

Άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  
 
Η υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωµένη, 
ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων του 
αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισµένες 
Αγροτικές Περιοχές. Οι Στρατηγικές αυτές θα υλοποιούνται µέσα από τις ΟΤ∆ εφαρµόζοντας 
την εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας. 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ή όπως αλλιώς καθορίζεται στα αντίστοιχα µέτρα 
του ΠΑΑ) των οποίων οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων επιλέγονται από τις Οµάδες 
Τοπικές ∆ράσης και εµπίπτουν µέσα στην στρατηγική της εκάστοτε ΟΤ∆. Νοείται ότι η εν λόγω 
ΟΤ∆ θα έχει εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης ακολουθώντας τη διαδικασία που 
περιγράφηκε στο Μέτρο 4.1. Για υλοποίηση δράσεων µέσα από τα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τα αντίστοιχα κριτήρια των 
Μέτρων στα οποία υποβάλουν αίτηση. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
     

Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του πρώτου 
Άξονα που αφορά την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και δασοκοµικού τοµέα.  

Επιλέξιµες δράσεις είναι δράσεις που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης καθώς και δράσεις που δεν εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 1ου Άξονα. 
 
Η ΟΤ∆, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της, θα πρέπει να απευθύνει στον τοπικό πληθυσµό της περιοχής 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε τα µέτρα / κατηγορίες δράσεων που έχουν 
εγκριθεί και περιλαµβάνονται στη στρατηγική της. Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 
προτάσεων του τοπικού πληθυσµού γίνεται από ειδική επιτροπή της ΟΤ∆, η οποία αποτελείται 
από άτοµα κατάλληλων ειδικοτήτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η Οµάδα θα πρέπει να 
επιλέξει τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή της. 
 
Μετά την επιλογή των προς ένταξη δράσεων η ΟΤ∆ υποβάλλει τις προτεινόµενες δράσεις στην 
Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την επιλεξιµότητα 
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και την νοµιµότητα των αποφάσεων της ΟΤ∆. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης εκδίδει για 
κάθε προτεινόµενη δράση Βεβαίωση για την Επιλεξιµότητα της ∆ράσης. 
 
Για υλοποίηση δράσεων οι ΟΤ∆ θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις των δικαιούχων 
στις αντίστοιχες Μονάδες Εφαρµογής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Οι αιτήσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τη Βεβαίωση Επιλεξιµότητας της ∆ράσης της Τεχνικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 
 
Οι Μονάδες Εφαρµογής αφού προβούν στους απαραίτητους ελέγχους ενηµερώνουν τις ΟΤ∆ 
για τους δικαιούχους που µπορούν να εγκριθούν. Οι Οµάδες ενηµερώνουν τους αιτητές για την 
έγκριση η απόρριψη της αίτησης τους. Οι αιτητές αφού εγκριθούν προβαίνουν στην υλοποίηση 
των δράσεων και αποστέλουν τα σχετικά τιµολόγια ή αποδείξεις προς την ΟΤ∆ η οποία τα 
διαβιβάζει προς την αντίστοιχη Μονάδα Εφαρµογής για την προώθηση της πληρωµής στον 
ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ θα διευθετεί την τελική πληρωµή προς τους δικαιούχους. 
 
Οι ΟΤ∆ θα πρέπει να ακολουθούν τον Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης 
Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 
(Ν.12(I)/2006).  
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τα ακόλουθα Μέτρα/ Καθεστώτα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013: 
Κωδικός Μέτρου: 1.5.1, 1.6, 1.8.2 
 
ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

1) Για την υλοποίηση δράσεων που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Μέτρα. 

2) Για την υλοποίηση δράσεων που δεν υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης το ύψος ενίσχυσης που θα καταβάλλεται θα καλύπτει το 70% των 
επιλέξιµων δαπανών για δράσεις που γίνονται από Κοινοτικά Συµβούλια και το 55% για 
δράσεις που γίνονται από ιδιώτες. Η καταβολή της ενίσχυσης θα καταβάλλεται σταδιακά 
ανάλογα µε την πρόοδο πραγµατοποίησης της δράσης (µε την προσκόµιση 
αποδεικτικών στοιχείων). 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 4.1.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.525.000 1.525.000 3.050.000 3.050.000 6.100.000 

% 25 25 50 50 100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός Οµάδων Τοπικής ∆ράσης  6 

Αριθµός έργων που χρηµατοδοτούνται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

10 

Αριθµός των δικαιούχων που ενισχύονται 10 

Συνολική έκταση (km²) που καλύπτεται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

5.500 
Απόδοση  

Συνολικός πληθυσµός στις περιοχές που καλύπτονται 
από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

130.000 

Μικτός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται  20* 
Αποτέλεσµα Αριθµός συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 

µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 
-** 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  

(2) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
* Όπως 4.1 
** Οι εκπαιδεύσεις καλύπτονται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1.2 
 
«Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
και της υπαίθρου» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
412 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  
 
Η υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωµένη, 
ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων του 
αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισµένες 
Αγροτικές Περιοχές.  Οι Στρατηγικές αυτές θα υλοποιούνται µέσα από τις ΟΤ∆ εφαρµόζοντας 
την εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, 
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµίκα πρόσωπα (ή όπως αλλιώς καθορίζεται στα αντίστοιχα µέτρα 
του ΠΑΑ) των οποίων οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων επιλέγονται από τις Οµάδες 
Τοπικές ∆ράσης και εµπίπτουν µέσα στην στρατηγική της εκάστοτε ΟΤ∆. Νοείται ότι η εν λόγω 
ΟΤ∆ θα έχει εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης ακολουθώντας τη διαδικασία που 
περιγράφηκε στο Μέτρο 4.1. Για υλοποίηση δράσεων µέσα από τα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τα αντίστοιχα κριτήρια των 
Μέτρων στα οποία υποβάλουν αίτηση. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤ∆ 
     
Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του δεύτερου 
Άξονα που αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου.  

Επιλέξιµες δράσεις είναι δράσεις που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης καθώς και δράσεις που δεν εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 2ου Άξονα. 
 
Η ΟΤ∆, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της, θα πρέπει να απευθύνει στον τοπικό πληθυσµό της περιοχής 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε τα µέτρα / κατηγορίες δράσεων που έχουν 
εγκριθεί και περιλαµβάνονται στη στρατηγική της. Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 
προτάσεων του τοπικού πληθυσµού γίνεται από ειδική επιτροπή της ΟΤ∆, η οποία αποτελείται 
από άτοµα κατάλληλων ειδικοτήτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η Οµάδα θα πρέπει να 
επιλέξει τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή της. 
 
Μετά την επιλογή των προς ένταξη δράσεων η ΟΤ∆ υποβάλει κατάλογο για τις προτεινόµενες 
δράσεις στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την 
επιλεξιµότητα και την νοµιµότητα των αποφάσεων της ΟΤ∆. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης 
εκδίδει για κάθε προτεινόµενη δράση Βεβαίωση για την Επιλεξιµότητα της ∆ράσης. 
 
Για υλοποίηση δράσεων οι ΟΤ∆ θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις των δικαιούχων 
στις αντίστοιχες Μονάδες Εφαρµογής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Οι αιτήσεις θα 
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πρέπει να συνοδεύονται από τη Βεβαίωση Επιλεξιµότητας της ∆ράσης της Τεχνικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 
 
Οι Μονάδες Εφαρµογής αφού προβούν στους απαραίτητους ελέγχους ενηµερώνουν τις ΟΤ∆ 
για τους δικαιούχους που µπορούν να εγκριθούν. Οι Οµάδες ενηµερώνουν τους αιτητές για την 
έγκριση η απόρριψη της αίτησης τους. Οι αιτητές αφού εγκριθούν προβαίνουν στην υλοποίηση 
των δράσεων και αποστέλουν τα σχετικά τιµολόγια ή αποδείξεις προς την ΟΤ∆ η οποία τα 
διαβιβάζει προς την αντίστοιχη Μονάδα Εφαρµογής για την προώθηση της πληρωµής στον 
ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ θα διευθετεί την τελική πληρωµή προς τους δικαιούχους. 
 
Οι ΟΤ∆ θα πρέπει να ακολουθούν τον Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης 
Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 
(Ν.12(I)/2006).  
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τα ακόλουθα Μέτρα/ Καθεστώτα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013: 
Κωδικός µέτρου:  2.6.1 
 
ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

1) Για την υλοποίηση δράσεων που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Μέτρα. 

2) Για την υλοποίηση δράσεων που δεν υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης το ύψος ενίσχυσης που θα καταβάλλεται θα καλύπτει το 70% των 
επιλέξιµων δαπανών για δράσεις που γίνονται από Κοινοτικά Συµβούλια και το 55% για 
δράσεις που γίνονται από ιδιώτες. Η καταβολή της ενίσχυσης θα καταβάλλεται σταδιακά 
ανάλογα µε την πρόοδο πραγµατοποίησης της δράσης (µε την προσκόµιση 
αποδεικτικών στοιχείων). 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 4.1.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 250.000 250.000 500.000  500.000 
% 50 50 100  100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός Οµάδων Τοπικής ∆ράσης  6 

Αριθµός έργων που χρηµατοδοτούνται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

6 

Αριθµός των δικαιούχων που ενισχύονται 6 

Συνολική έκταση (km²) που καλύπτεται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

5.500 
Απόδοση  

Συνολικός πληθυσµός στις περιοχές που καλύπτονται 
από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

130.000 

Μικτός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται  20* 
Αποτέλεσµα Αριθµός συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 

µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 
-** 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  

(2) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
* Όπως 4.1 
** Οι εκπαιδεύσεις καλύπτονται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1.3 
 
«Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
 
413 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  
 
Η υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωµένη, 
ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων του 
αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισµένες 
Αγροτικές Περιοχές.  Οι Στρατηγικές αυτές θα υλοποιούνται µέσα από τις ΟΤ∆ εφαρµόζοντας 
την εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονοµίας. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµίκα πρόσωπα (ή όπως αλλιώς καθορίζεται στα αντίστοιχα µέτρα 
του ΠΑΑ) των οποίων οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων επιλέγονται από τις Οµάδες 
Τοπικές ∆ράσης και εµπίπτουν µέσα στην στρατηγική της εκάστοτε ΟΤ∆. Νοείται ότι η εν λόγω 
ΟΤ∆ θα έχει εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης ακολουθώντας τη διαδικασία που 
περιγράφηκε στο Μέτρο 4.1. Για υλοποίηση δράσεων µέσα από τα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τα αντίστοιχα κριτήρια των 
Μέτρων στα οποία υποβάλουν αίτηση. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
     
Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του τρίτου 
Άξονα που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 
της αγροτικής οικονοµίας. 

Επιλέξιµες δράσεις είναι δράσεις που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης καθώς και δράσεις που δεν εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 3ου Άξονα. 
 
Η ΟΤ∆, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της, θα πρέπει να απευθύνει στον τοπικό πληθυσµό της περιοχής 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε τα µέτρα / κατηγορίες δράσεων που έχουν 
εγκριθεί και περιλαµβάνονται στη στρατηγική της. Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 
προτάσεων του τοπικού πληθυσµού γίνεται από ειδική επιτροπή της ΟΤ∆, η οποία αποτελείται 
από άτοµα κατάλληλων ειδικοτήτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η Οµάδα θα πρέπει να 
επιλέξει τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή της. 
 
Μετά την επιλογή των προς ένταξη δράσεων η ΟΤ∆ υποβάλει κατάλογο για τις προτεινόµενες 
δράσεις στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την 
επιλεξιµότητα και την νοµιµότητα των αποφάσεων της ΟΤ∆. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης 
εκδίδει για κάθε προτεινόµενη δράση Βεβαίωση για την Επιλεξιµότητα της ∆ράσης. 
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Για υλοποίηση δράσεων οι ΟΤ∆ θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις των δικαιούχων 
στις αντίστοιχες Μονάδες Εφαρµογής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Οι αιτήσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τη Βεβαίωση Επιλεξιµότητας της ∆ράσης της Τεχνικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 
 
Οι Μονάδες Εφαρµογής αφού προβούν στους απαραίτητους ελέγχους ενηµερώνουν τις ΟΤ∆ 
για τους δικαιούχους που µπορούν να εγκριθούν. Οι Οµάδες ενηµερώνουν τους αιτητές για την 
έγκριση η απόρριψη της αίτησης τους. Οι αιτητές αφού εγκριθούν προβαίνουν στην υλοποίηση 
των δράσεων και αποστέλουν τα σχετικά τιµολόγια ή αποδείξεις προς την ΟΤ∆ η οποία τα 
διαβιβάζει προς την αντίστοιχη Μονάδα Εφαρµογής για την προώθηση της πληρωµής στον 
ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ θα διευθετεί την τελική πληρωµή προς τους δικαιούχους. 
 
Οι ΟΤ∆ θα πρέπει να ακολουθούν τον Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης 
Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 
(Ν.12(I)/2006).  

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Το καθεστώς αυτό συνδέεται µε τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013: 
Κωδικός Μέτρου: 3.1, 3.2 
 
ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

1) Για την υλοποίηση δράσεων που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Μέτρα. 

2) Για την υλοποίηση δράσεων που δεν υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης το ύψος ενίσχυσης που θα καταβάλλεται στις ΟΤ∆, θα καλύπτει 
το 70% των επιλέξιµων δαπανών για δράσεις που γίνονται από Κοινοτικά Συµβούλια 
και το 55% για δράσεις που γίνονται από ιδιώτες. Η καταβολή της ενίσχυσης θα 
καταβάλλεται σταδιακά ανάλογα µε την πρόοδο πραγµατοποίησης της δράσης (µε την 
προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων). 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Καθεστώς 4.1.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.794.000 2.794.000 5.588.000  5.588.000 

% 50 50 100  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

256 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός Οµάδων Τοπικής ∆ράσης  6 

Αριθµός έργων που χρηµατοδοτούνται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

14 

Αριθµός των δικαιούχων που ενισχύονται 14 

Συνολική έκταση (km²) που καλύπτεται από Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης 

5.500 
Απόδοση  

Συνολικός πληθυσµός στις περιοχές που καλύπτονται 
από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

130.000 

Μικτός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται  20* 
Αποτέλεσµα Αριθµός συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 

µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 
-** 

(1). Οικονοµική µεγέθυνση  
Επίδραση  

(2) ∆ηµιουργία απασχόλησης 

Βλ. Εκ των 
Προτέρων 
Αξιολόγηση 

 
* Όπως 4.1 
** Οι εκπαιδεύσεις καλύπτονται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 



 

 

257 

ΜΕΤΡΟ 4.2 
 
«∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
421 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  
 
Άρθρο 39 του Κανονισµού 1974/2006 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  
 
Με το Μέτρο αυτό καθιερώνεται το καθεστώς ενίσχυσης για την εφαρµογή έργων συνεργασίας 
µε σκοπό την επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες. 
Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της συνεργασίας και της καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆. Οι 
ΟΤ∆ καλούνται να παίξουν ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας τους ανθρώπους µε νέες ιδέες και 
προσεγγίσεις και ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα προωθώντας την 
ένταξη και την παροχή τοπικών υπηρεσιών. Οι ΟΤ∆ µπορούν να συµβάλλουν στη διάδοση 
γνώσεων και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτοµίας όσον αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Κριτήρια Επιλογής 
 
Στα προγράµµατα συνεργασίας θα πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον µια ΟΤ∆ η οποία να έχει 
εγκριθεί µέσα από τον Άξονα του LEADER. Η υλοποίηση των έργων συνεργασίας θα γίνεται µε 
την ευθύνη µιας επικεφαλής ΟΤ∆.  
 
Τα προγράµµατα συνεργασίας θα πρέπει να είναι ανοικτά σε εταιρικά σχήµατα δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα όπως ορίζονται στο άρθρο 39 (2) του Κανονισµού (EK) 1974/2006. 
 
Τα έργα συνεργασίας θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων ενός ή 
περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες. Η συνεργασία δεν µπορεί να συνίσταται σε µια 
απλή ανταλλαγή εµπειριών αλλά στην υλοποίηση µια κοινής δράσης η οποία θα ήταν καλό να 
αποτελείται από µια κοινή διάρθρωση.  
 
∆ιαδικασία 
 
Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού χρηµατοδοτούνται η κοινή δράση, τα έξοδα για τη δηµιουργία 
και λειτουργία της κοινής διάρθρωσης καθώς και η τεχνική βοήθεια για την προετοιµασία της 
κοινής δράσης. Θα µπορεί επίσης να χρηµατοδοτηθεί τεχνική βοήθεια προς τις ΟΤ∆ για 
προετοιµασία για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας. Στα πλαίσια της βοήθειας αυτής 
µπορούν να καλυφθούν έξοδα για τη διοργάνωση συγκεντρώσεων µεταξύ των συµµετεχόντων 
στη δράση (έξοδα ταξιδιού, διαµονής, αµοιβή µεταφραστή κτλ) καθώς επίσης και έξοδα για την 
ετοιµασία της προτεινόµενης δράσης (µελέτη σκοπιµότητας της δράσης, παροχή 
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συµβουλευτικών υπηρεσιών για συγκεκριµένα θέµατα, έξοδα µετάφρασης, λειτουργικά έξοδα). 
Νοείται πως τα έξοδα αυτά θα καλύπτονται µόνο αφού θα υπάρχει συµφωνητικό συνεργασίας 
µεταξύ των διάφορων εταίρων που θα µετέχουν στο συγκεκριµένο έργο και όχι κατά τα αρχικά 
στάδια κατά τα οποία θα επιλέγονται οι εταίροι. 
 
∆απάνες που αφορούν την εµψύχωση του τοπικού πληθυσµού θα είναι επιλέξιµες σε όλες τις 
περιοχές που καλύπτει η συνεργασία. 
 
Οι ΟΤ∆ κατά την ετοιµασία των προτάσεων τους θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στο 
ποσοστό συµµετοχής κάθε Οµάδας (εγκριµένης ΟΤ∆ σύµφωνα µε τον Άξονα LEADER ή 
εταιρικού σχήµατος δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπως ορίζεται στο άρθρο 39 (2) του 
Κανονισµού (EK) 1974/2006) στην προτεινόµενη δράση, στη σχετικότητα της προτεινόµενης 
δράσης µε τους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική της ΟΤ∆, την ορθότητα της 
µεθοδολογίας καθώς και στην ανάλυση του προϋπολογιζόµενου κόστους και τη διαχείριση της 
δράσης. 
 
Χρονοδιάγραµµα  
 
Τα έργα συνεργασίας µπορούν να ενσωµατωθούν στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης των 
ΟΤ∆ και η επιλογή τους γίνεται από την ίδια την ΟΤ∆.  
 
Έργα συνεργασίας τα οποία δεν καλύπτονται από τη στρατηγική της ΟΤ∆ θα πρέπει να 
επιλεγούν και να εγκριθούν από το Τµήµα Γεωργίας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν 
στο Τµήµα Γεωργίας το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 
 
Το Τµήµα Γεωργίας ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διακρατικά έργα συνεργασίας 
που εγκρίθηκαν. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι είναι Οµάδες Τοπικές ∆ράσης που έχουν εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή 
Αξιολόγησης ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε στο Μέτρο 4.1. 
 
ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ύψος ενίσχυσης που θα καταβάλλεται στις ΟΤ∆, θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων 
δαπανών. Η καταβολή της ενίσχυσης θα καταβάλλεται σταδιακά ανάλογα µε την πρόοδο 
πραγµατοποίησης της δράσης (µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων)  
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 4.2 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 223.090 223.090 446.180  446.180 

% 50 50 100  100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός έργων συνεργασίας  3 
Απόδοση  

Συνολικό ύψος επένδυσης 326.179 

Αποτέλεσµα Μικτός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται  20* 

Επίδραση (2) ∆ηµιουργία απασχόλησης Βλ. Εκ των 
Προτέρων 

 
*Όπως Μέτρο 4.1 
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ΜΕΤΡΟ 4.3 
 
«Λειτουργία των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 
περιοχή» 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
431 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρα 59, 61, 62, 63, 64, 65 του Κανονισµού 1698/2005  
Άρθρο 38 του Κανονισµού (ΕΚ) 19742006 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΣΚΟΠΟΣ - ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Με το Μέτρο αυτό καθιερώνεται το καθεστώς ενίσχυσης για τη λειτουργία των Οµάδων Τοπικής 
∆ράσης (ΟΤ∆), την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση στην περιοχή. 
Στόχος είναι η παροχή αρωγής στην υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των ΟΤ∆. Οι 
στρατηγικές αυτές θα υλοποιούνται µέσα από τις ΟΤ∆ εφαρµόζοντας την εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγιση µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων και έργων. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Μέσα στα πλαίσια του Μέτρου για την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση επιλέξιµες είναι 
οι πιο κάτω δράσεις: 

− µελέτες της περιοχής της ΟΤ∆, 

− µέτρα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης,  

− κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προετοιµασία και την εφαρµογή µιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,  

− διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

− συµµετοχή σε σεµινάρια για την πρωτοβουλία LEADER 

− κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση δράσεων µέσα από το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 
Οι ΟΤ∆ για να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν µέσα από το Μέτρο αυτό θα πρέπει να 
ακολουθούν τον Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 (Ν.12(I)/2006). 
 
Οι δαπάνες λειτουργίας των Οµάδων είναι επιλέξιµες για στήριξη µέχρις ορίου 20% των 
συνολικών δηµόσιων δαπανών της στρατηγικής τους. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαιούχοι είναι Οµάδες Τοπικές ∆ράσης που έχουν εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή 
Αξιολόγησης ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε στο Μέτρο 4.1. 
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Το ύψος ενίσχυσης το οποίο θα καταβάλλεται στις ΟΤ∆, για τις δράσεις που αφορούν την 
ετοιµασία µελετών, την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική 
τοπικής ανάπτυξης, την κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προετοιµασία και την 
εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
προβολής και κατάρτισης των ατόµων µε ηγετικό ρόλο καθώς και την συµµετοχή σε σεµινάρια 
για την πρωτοβουλία LEADER θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η καταβολή της ενίσχυσης για τις δράσεις του µέτρου 4.3 θα δίνεται σε µια δόση, µε την 
υποβολή, τον έλεγχο και την προσκόµιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.  
Αναφορικά µε τις δαπάνες λειτουργίας των ΟΤ∆ επισηµαίνεται πως υπάρχει η δυνατότητα να 

δίνονται στις ΟΤ∆ προκαταβολές. Το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20 

% της δηµόσιας ενίσχυσης για τις δαπάνες λειτουργίας και η καταβολή της υπόκειται στη 

σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναµης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 110 % του ποσού 

της προκαταβολής. Η εγγύηση αποδεσµεύεται το αργότερο κατά την ολοκλήρωση της 

στρατηγικής τοπικής δράσης. 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Μέτρο 4.3 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 1.021.000 1.021.000 2.042.000  2.042.000 

% 50 50 100  100 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟYΣ ∆ΕIΚΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

Τύπος δείκτη ∆είκτης Στόχος 

Απόδοση  Αριθµός δράσεων που ενισχύονται  40 

Αποτέλεσµα 
Αριθµός συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 
µία εκπαιδευτική δραστηριότητα 

20* 

 
*Αφορά το προσωπικό των ΟΤ∆ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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ΜΕΤΡΟ 5.1 
 
«Τεχνική υποστήριξη»  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Άρθρο 66.2 του Κανονισµού 1698/2005, 
Άρθρο 40 του Κανονισµού 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 16.1 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
 
511  
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Μονάδα εφαρµογής του Μέτρου είναι ο Τοµέας Εξουσιοδότησης Πληρωµών του Τµήµατος 
Γεωργίας. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
Με το µέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης για τεχνική υποστήριξη η οποία καλύπτει την 
ετοιµασία, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των µέτρων τα 
οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και 
ορισµένες αναγκαίες δαπάνες της Αρχής ∆ιαχείρισης του Σχεδίου που στοχεύουν στη 
διασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισης του.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
 
1. Η διασφάλιση της ορθής υλοποίησης και στήριξης των Μέτρων του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο σύνολο του, καθώς και του πρωτογενή τοµέα στα πλαίσια του 
προγράµµατος. 
2. Η παρακολούθηση των δράσεων και η συντονισµένη εφαρµογή του προγράµµατος 
καθώς και η αξιολόγηση του. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Στο Μέτρο περιλαµβάνονται, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν: 

• Γενικά στη «δηµοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράµµατος. 

• Ειδικότερα στη µέγιστη δυνατή «ενηµέρωση» των δικαιούχων για ένταξη στα µέτρα του 
Προγράµµατος και του κοινού γενικότερα  

• Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

• Βελτιώσεις στις απαιτούµενες εργασίες για την αξιολόγηση (δηµιουργία base line, 
ανταλλαγή πληροφόρησης  και εµπειριών). 

• Στην υποβοήθηση εφαρµογής µέτρων και δράσεων του Προγράµµατος και της αγροτικής 
ανάπτυξης γενικότερα µε εµπειρογνώµονες, µελέτες κτλ. 

• Την διεξαγωγή των απαραίτητων Αξιολογήσεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 
συµπεριλαµβανοµένης της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2004-2006 και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της πέµπτης προγραµµατικής περιόδου. 

• Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις που δεν αφορούν διοικητικές δαπάνες και έχουν σαν στόχο 
την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη, αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προγράµµατος 
άλλα και ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης. 

 
Το µέτρο χρηµατοδοτεί επίσης όλες τις δαπάνες για τις υποδοµές που χρειάζονται για την 
εγκαθίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου όπως περιγράφεται πιο κάτω.  
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
∆ικαιούχος είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Η καταβολή της ενίσχυσης θα καταβάλλεται σε µια ή περισσότερες δόσεις µε την υποβολή, 
έλεγχο και έγκριση κάθε αίτησης. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Μέτρο 5.1 
 Κοινοτική 

Συµµετοχή (1) 
Εθνική 

Συµµετοχή (2) 
∆ηµόσια 

∆απάνη (1+2) 
Ιδιωτική 

Συµµετοχή (3) 
Συνολικό Κόστος 

(1+2+3) 
€ 2.913.089 2.913.089 5.826.178  5.826.178 
% 50 50 100  100 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
∆εν προβλέπεται να υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις από την Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013. 
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Eθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (National Rural Network) 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
 
Άρθρα  66 και 68 του Κανονισµού Ε.Ε. Αρ. 1698/2005 και  
Άρθρο 39 (3) και (5) του Καν. Ε.Ε. Αρ. 1974/2006, Παράρτηµα II 
 
Συµµετοχή Οργανισµών και Υπηρεσιών κ.ά στο ΕΑ∆ 
 
Το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (Ε.Α.∆.) – National Rural Network θα συσταθεί, θα λειτουργήσει και 
θα χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος της Τεχνικής Βοήθειας του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013). 
 
Στο Ε.Α.∆. θα συµµετέχουν πάνω σε ισότιµη βάση, όλοι οι οργανισµοί, υπηρεσίες και 
οργανώσεις καθώς και άλλα κοινωνικά σύνολα που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη ή 
αντιπροσωπεύουν τους άµεσα δικαιούχους των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013. 
 
Τέτοιοι οργανισµοί είναι το Τµήµα Γεωργίας, το Τµήµα ∆ασών, ο Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το Υπουργείο Εσωτερικών, 
το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης (Εθνικός Μηχανισµός για τα δικαιώµατα της 
γυναίκας), ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (Αγροτουρισµός), οι Αγροτικές Οργανώσεις, το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Κυπριακό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ο Οργανισµός Νεολαίας, η Ένωση Κοινοτήτων, οι Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης, Σύνδεσµοι Ευηµερίας των ζώων, Οργανισµοί Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, κ.ά. 
 
Με τη δηµιουργία του δικτύου θα διευκολυνθούν τα µέλη για ανταλλαγή εµπειριών και 
υποστήριξη στην εφαρµογή και αξιολόγηση της Πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης και 
διασφάλιση και συντονισµό της ροής των πληροφοριών µεταξύ Τοπικού, Κεντρικού και ακόµη 
Ευρωπαϊκού επιπέδου. 
 
Το Ε.Α.∆. θα αποτελείται από µια κεντρική υπηρεσία στη Λευκωσία, θα εργοδοτεί το κατάλληλο 
επιστηµονικό προσωπικό (µε έµφαση στους τοµείς της επικοινωνίας, της πληροφορικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης καθώς επίσης µε καλή γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών, 
κουλτούρας και ιστορίας) και θα έχει τη δική του ιστοσελίδα από την οποία θα παίρνουν 
πληροφορίες όλοι οι ενδιαφερόµενοι.  Το επιστηµονικό προσωπικό θα παρέχει σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους µέσω τηλεφώνου και διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) πληροφόρηση 
για θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και θα απαντά σε ερωτήσεις και απορίες κ.ά.  
 
∆ιαδικασία και χρονοδιάγραµµα εγκαθίδρυσης του Ε.Α.∆.  
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό το Ε.Α.∆. πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσει έως το τέλος του 
2008.  Ο προγραµµατισµός για σύσταση και λειτουργία του Ε.Α.∆. είναι µέσα στο 2007.  Για τον 
σκοπό αυτό θα συσταθεί ειδική ∆ιαχειριστική Αρχή η οποία θα έχει την ευθύνη για θέµατα 
πολιτικής, εγκαθίδρυσης και λειτουργίας του Ε.Α.∆.  

 
Ενέργειες: 
 
Νοέµβριος 2007 

• Ενέργειες για έγκριση ενοικίασης  και εξεύρεσης κτιρίου για ενοικίαση 

• Ετοιµασία για προκήρυξη προσφορών για αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του 
κατάλληλου λογισµικού και Router 

• Ετοιµασία και προκήρυξη προσφορών για αγορά άλλου εξοπλισµού, γραφείων 
κ.ά. 

• Ετοιµασία για προκήρυξη για αγορά συστήµατος και συσκευών τηλεφωνικής 
σύνδεσης 

∆εκέµβριος 2007 
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• Προκήρυξη προσφορών για αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του κατάλληλου 
λογισµικού και Router 

• Προκήρυξη προσφορών για αγορά άλλου εξοπλισµού, γραφείων κ.ά. 

• Προκήρυξη για αγορά συστήµατος και συσκευών τηλεφωνικής σύνδεσης 

• Ετοιµασία για εξαγγελία προσφοράς για δηµιουργία ιστοσελίδας 
∆εκέµβριος 2007 

• Ετοιµασία Σχεδίων Υπηρεσίας για το απαιτούµενο προσωπικό 
Ιανουάριος 2008 

• ∆ηµοσίευση κενών θέσεων (εξεύρεσης απαιτούµενου προσωπικού) 
Φεβρουάριος 2008 

• Αξιολόγηση αιτήσεων  για πρόσληψη προσωπικού 
Μάρτιος 2008 

• Γραπτές ή και προφορικές συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού 
Ιούνιος 2008 

• Λειτουργία  Ε.Α.∆. (N.R.N.) 

 
Περιληπτική περιγραφή των κυριοτέρων κατηγοριών δράσης που θα αναληφθούν από το 
Ε.Α.∆.  
Θα χρηµατοδοτούνται οι δαπάνες για τις υποδοµές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση και 
λειτουργία του δικτύου µέσω ενός σχεδίου δράσης το οποίο θα ετοιµαστεί από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή του Ε.Α.∆. και το οποίο εξαρχής θα προβλέπει: 

(α) Την ανάλυση των ορθών µεταβιβάσιµων πρακτικών όπως: 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, ίσες 
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, οι νέοι γεωργοί κ.ά. καθώς και θέµατα υλοποίησης 
µέτρων/ σχεδίων όπως είναι τα κριτήρια επιλογής/ αξιολόγησης έργων, αξιολόγησης των 
τοπικών στρατηγικών κ.ά. 
(β) Την οργάνωση ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας συµπεριλαµβανοµένων και των 
διοικητικών θεµάτων και διαδικασιών. 
(γ) Την ετοιµασία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τις οµάδες τοπικής δράσης που 
βρίσκονται στο στάδιο δηµιουργίας τους. 
(δ) Τεχνική υποστήριξη για την περιφερειακή και διακρατική συνεργασία όπως είναι οι 
διευθύνσεις στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες), βοήθεια στην εξεύρεση δυνητικών συνεταίρων, 
εκπαίδευση και απευθείας συµβουλευτικές υπηρεσίες στις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης κ.ά. 
(ε) Ετοιµασία ενηµερωτικού υλικού και έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων. 
(στ) την στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Αγροτικό ∆ίκτυο.  

 
Απαιτούµενο ποσό για τη δηµιουργία και λειτουργία του Ε.Α.∆. και εφαρµογή του 
προγράµµατος δράσης 
 
Για την δηµιουργία και λειτουργία του Ε.Α.∆. προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί ένα ποσό της τάξης 
των 2400000 Ευρώ για την επταετία 2007-2013. 

 
Από το ποσό αυτό τα 120000 Ευρώ θα διατεθούν για τη δηµιουργία του Ε.Α.∆. (αγορά 
εξοπλισµού, λογισµικού κ.ά.) ενώ το υπόλοιπο ποσό 2280000 Ευρώ θα διατεθεί για τη 
λειτουργία του Ε.Α.∆. και για την υλοποίηση του προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένης και της 
αξιολόγησης.  
 

Τύπος ∆απάνης για το Ε.Α.∆. Ολική ∆ηµόσια 
δαπάνη 

Κοινοτική Συµµετοχή 

Για την εγκαθίδρυση του Ε.Α.∆. 120 000 Ευρώ 60 000 Ευρώ 
Για τη λειτουργία του Ε.Α.∆. και 
υλοποίηση του προγράµµατος δράσης 
συµπεριλαµβανοµένης και της 
αξιολόγησης 

 
 

2 280 000 Ευρώ 

 
 

1140 000 Ευρώ 

Σύνολο 2 400 000 Ευρώ 1 200 000 Ευρώ 
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Καθορισµός των υπεύθυνων Αρµοδίων Αρχών και Σωµάτων.  
Για την εύρυθµη λειτουργία του Ε.Α.∆. και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 
προγραµµατίζεται να συσταθούν οι εξής επιτροπές και σώµατα (η οριστικοποίηση του τρόπου 
λειτουργίας των Σωµάτων και των Επιτροπών που θα δηµιουργηθούν θα οριστικοποιηθεί 
αργότερα): 
 
Μόνιµη Γραµµατεία: Το σώµα αυτό θα έχει καθήκον την διαχείριση της εθνικής µονάδας του 
δικτύου.  
 
Συντονιστική Επιτροπή: Το σώµα αυτό θα έχει καθήκον να συντονίζει τις κύριες κατηγορίες των 
αγροτικών εταίρων (οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν τους δικαιούχους του µέτρου ή τρίτα 
µέρη που επηρεάζονται από τους στόχους των µέτρων) και τις  κυβερνητικές και τοπικές 
διοικήσεις.  
 
Θεµατικές ∆ικτυακές Οµάδες: θα έχουν στόχο την συζήτηση και ανάπτυξη θεµάτων πάνω σε 
κοινή βάση, ανταλλαγή εµπειριών και θα υποβοηθούν τη Μόνιµη Γραµµατεία στο χειρισµό του 
∆ικτύου.  Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου θα δηµιουργηθούν τρεις Θεµατικές ∆ικτυακές 
Οµάδες:       
 
Θεµατική ∆ικτυακή Οµάδα Άξονα 1 και 2: θα περιλαµβάνει τους Φορείς Επαγγελµατικής 
κατάρτισης στους τοµείς της γεωργίας, τροφίµων και δασών, τις Αγροτικές Οργανώσεις 
συµπεριλαµβανοµένης της Οργάνωσης των Νέων Γεωργών, τις Οµάδες Παραγωγών και 
Συνεργατισµών που ασχολούνται µε τη γεωργία και τα δάση, τα Αγροτικά  Επιµελητήρια, το 
Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την 
προστασία και την ευηµερία των ζώων, Αγροπεριβαλλοντικά Τεχνικά και Επιστηµονικά 
Ινστιτούτα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Μονάδες ∆ιαχείρισης της γης, ∆ίκτυο Φύση 2000, 
Παροχείς ενέργειας και νερού κ.ά  
 
Θεµατική ∆ικτυακή Οµάδα Άξονα 3: θα περιλαµβάνει Αγροτουριστικές Οργανώσεις, Εµπορικά 
και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια αγροτικών περιοχών, Πολιτιστικούς Συλλόγους και Οργανώσεις, 
Φορείς Κατάρτισης κ.ά 
 
Θεµατική ∆ικτυακή Οµάδα Άξονα 4: θα περιλαµβάνει τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και τα άτυπα 
δίκτυα τους. 
 
Περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης και προβλεπόµενη σύνθεσης 
της  Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα αποτελείται από: 
το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας ή εκπρόσωπο του (Πρόεδρος), και µέλη που θα 
αντιπροσωπεύουν τόσο το Ε.Α.∆ όσο και τους διάφορους Κλάδους, Τµήµατα, Υπηρεσίες, 
Οργανισµούς οργανώσεις κ.ά που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, το Τµήµα ∆ασών, η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης (Εθνικός µηχανισµός για τα 
δικαιώµατα της γυναίκας), ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (Αγροτουρισµός), οι αγροτικές 
οργανώσεις, το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ο Οργανισµός Νεολαίας, η 
Ένωση Κοινοτήτων και οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης κ.ά.  Η επιτροπή παρακολούθησης θα 
συνεδριάζει 1-2 φορές τον χρόνο, θα παρακολουθεί και  θα αξιολογεί την πρόοδο του σχεδίου 
δράσης του Ε.Α.∆.   
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Το Ε.Α.∆. θα υποστηρίζει τα Μέτρα και των 4 Αξόνων του Π.Α.Α.  Πιο συγκεκριµένα: 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας  

 
9 Μέτρα 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
Αναβάθµιση του Περιβάλλοντος και του Τοπίου 

 
6 Μέτρα 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 
∆ιαφοροποίηση της Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής 

 
4 Μέτρα 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 
Leader 

 
3 Μέτρα 

 
Θα χρησιµοποιηθούν όλες οι σύγχρονες µέθοδοι επικοινωνίας και διάδοσης της γνώσης και της 
πληροφόρησης.  Εκτός της ιστοσελίδας του Ε.Α.∆:, που θα παρέχει συνεχώς πληροφόρηση, 
θα υπάρχει ανοικτή τηλεφωνική γραµµή, θα διοργανώνονται ηµερίδες, σεµινάρια, βραδινές 
συγκεντρώσεις κ.λ.π. 
 
Πρόσθετα, θα εκδοθούν διαφηµιστικά φυλλάδια και θα αποσταλούν ατοµικά εγκύκλιες 
επιστολές για καλύτερη και έγκαιρη ενηµέρωση των αγροτών. 
 
Μελλοντικά θα γίνουν τηλεδιασκέψεις και συζητήσεις µε οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος.  Όπου 
χρειάζεται θα γίνουν και επιτόπου επισκέψεις.  Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα χρησιµοποιηθεί 
εντατικά και σε µεγάλη κλίµακα. 
 
Το Ε.Α.∆. θα παρέχει ενηµέρωση/ πληροφόρηση και για τα µέτρα του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλων υπουργείων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε την αγροτική 
ανάπτυξη όπως τα µέτρα του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, του 
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τµήµατος ∆ασών και 
άλλα. 
 
Τέλος, το Ε.Α.∆. θα παρέχει επίσης πληροφόρηση και για θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο. 


