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1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 

Cyprus Rural Development Programme 2014-2020 / Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 

 

2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION 

2.1. Geographical area covered by the programme 

Geographical Area:  

CY - National 

Description:  

χκθσλα κε ηελ ηππνινγία ησλ αγξνηηθψλ – αζηηθψλ πεξηνρψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κχπξνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελδηάκεζσλ 

πεξηνρψλ, νη νπνίεο γεηηληάδνπλ κε θάπνην αζηηθφ θέληξν (intermediate rural areas). Ζ έληαμε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ρψξαο ζε έλα κνλαδηθφ ηχπν πεξηθεξεηψλ, δελ δηεπθνιχλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο ε νπνία ζα 

αθνινπζεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο, αθνχ δελ επηηξέπεη ηελ αλαγθαία δηάθξηζε ζε επηκέξνπο 

ρσξηθέο ελφηεηεο. 

Γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κχπξν, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκνί 

ησλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο νξίδνληαη ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, νη 

πεξηνρέο απηέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα Σνπηθά ρέδηα ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Πνιενδνκηθφ 

πκβνχιην ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο. Οη πεξηνρέο 

νξίδνληαη σο εμήο:  

1. Χο Αζηηθέο Πεξηνρέο ζεσξνχληαη νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Σνπηθά ρέδηα ησλ Πφιεσλ 

2. Χο Γεπηεξεχνπζεο Αζηηθέο Πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ 

(πεξηνρέο πνπ έρνπλ δερζεί έληνλεο πηέζεηο γηα αλάπηπμε) ζεσξνχληαη νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηα Σνπηθά ρέδηα ησλ: Παξαιηκλίνπ, Πφιεσο Υξπζνρνχο, Αγ. Νάπαο, Νφηηαο Λεπθσζίαο, 

Σζεξίνπ θαη Γεξχλεηαο 

3. Χο Αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθπνλεζεί Σνπηθφ ρέδην νη πεξηνρέο Αζεέλνπ θαη 

Λεχθαξα. Χο Άιιεο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο ζεσξνχληαη νη ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. 

Πέξαλ ηεο γεληθήο εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ψζηε νη 

παξεκβάζεηο λα έρνπλ πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ εληφο ηνπ θάζε Μέηξνπ πεξηγξάθεηαη ε 

πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ κε βάζε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ην Μέηξν λα επηηχρεη. 

Οη αλαθνξέο ζηα επηκέξνπο κέηξα, φπνπ γίλνληαη βαζίδνληαη ζηνλ πην πάλσ δηαρσξηζκφ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ππάξρεη επηπξφζζεηε επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθά κεηνλεθηήκαηα. 
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2.2. Classification of the region 

Description:  

Δθαξκφδεηαη κφλν έλα Δζληθφ Πξφγξακκα. 

Γελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ζε Πεξηθέξεηεο. 
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3. EX-ANTE EVALUATION 

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to 

the key stages of RDP development. 

Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Δθηίκεζεο 

Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, ε 

Αξκφδηα Αξρή πξνθήξπμε δηαγσληζκφ ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2013 γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ 

αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο. Αθνχ αμηνινγήζεθαλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ππνγξάθεθε ζπκθσλία κε 

ηελ επηιερζείζα θνηλνπξαμία ζηηο 17 Απξηιίνπ 2013.   

Μέζα απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε πξνζδηνξίζηεθαλ θαη απνηηκήζεθαλ νη κεζνπξφζεζκεο θαη νη 

καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο, νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ε 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ιήθζεθαλ ππφςε νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

ε Δ.Δ, εκπεηξίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

ππεβιήζεζαλ πέληε παξαδνηέα/εθζέζεηο. 

Ζ πξψηε έθζεζε ππνβιήζεθε κηα εβδνκάδα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ήηαλ ε εηζαγσγηθή 

έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξαθφηαλ αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ην πιάλν πινπνίεζεο ησλ αλαδφρσλ. 

Ζ πξψηε ελδηάκεζε έθζεζε αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ αλαγθψλ θαη 

ππνβιήζεθε έλα κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ δεχηεξε ελδηάκεζε έθζεζε θαηέγξαθε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ηελ 

θαηαλνκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεραληζκψλ πινπνίεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο. 

Με ηελ ηξίηε ελδηάκεζε έθζεζε έγηλε εθηίκεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ ηεο ζπκβνιήο ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ εθξνψλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηεο ινγηθήο ησλ ηχπσλ ελίζρπζεο πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

πξφγξακκα, ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ νξνζήκσλ πνπ επηιέγεθαλ γηα ην Πιαίζην Δπίδνζεο, ηεο επάξθεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κέηξσλ, ηεο ζπλνρήο ηνπ LEADER θαη ηνπ ΔΑΓ. Δπίζεο 

ελζσκαηψζεθαλ νη απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 

2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ  ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζην πεξηβάιινλ. 

Σν πξψην νινθιεξσκέλν πξνζρέδην ηεο έθζεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο ππεβιήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ ηέηαξηνπ παξαδνηένπ ζηηο 14 Ηνπιίνπ 2014 ην νπνίν βαζίζηεθε ζην πξνζρέδην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε εκεξνκελία 4 Ηνπιίνπ 2014. Σν πξνζρέδην ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Δθηίκεζεο ησλ 

Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔΠ) ιήθζεθε ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2014. 
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3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have 

been addressed. 

Title (or reference) of the recommendation Category of recommendation Date 

Αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Establishment of targets, distribution of 

financial allocations 

02/07/2014 

Αλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο 

The SWOT analysis, needs assessment 02/07/2014 

Αμηνπνίεζε έξγσλ Δ&Κ γηα ηελ απαζρφιεζε 

αλέξγσλ επηζηεκφλσλ 

Construction of the intervention logic 02/07/2014 

Απνπζία αηηηνιφγεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο εζηίαζεο 3Β 

Construction of the intervention logic 02/07/2014 

Απμεκέλνο ζπληνληζκφο δεκνζηφηεηαο απφ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Programme implementing arrangements 02/07/2014 

Δηδηθή αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ 

Other 02/07/2014 

Δπίηεπμε ζπλεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα εληφο NATURA 

Construction of the intervention logic 02/07/2014 

Δπηπξφζζεηνο δείθηεο εθξνψλ ζην Μέηξν 14  Establishment of targets, distribution of 

financial allocations 

02/07/2014 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ Programme implementing arrangements 02/07/2014 

Καηάξγεζε αλάγθεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο 

γήξαλζεο 

The SWOT analysis, needs assessment 02/07/2014 

Οξηζκφο αλάγθεο "νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ" 

The SWOT analysis, needs assessment 02/07/2014 

Οξηζκφο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

The SWOT analysis, needs assessment 02/07/2014 

Παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 

Other 02/07/2014 

Πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

Construction of the intervention logic 02/07/2014 

ηξαηεγηθή γηα Δ&Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν 

θαη ηήξεζε κεηξψνπ 

Other 02/07/2014 
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πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο ΑΠΔ Establishment of targets, distribution of 

financial allocations 

02/07/2014 

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξνρή πκβνπιεπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ  

Other 02/07/2014 

Τηνζέηεζε επηπξφζζεηνπ δείθηε εθξνψλ γηα 

θαηάξηηζε γεσξγψλ 

Establishment of targets, distribution of 

financial allocations 

02/07/2014 

 

3.2.1. Αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations 

Date: 02/07/2014 

Topic: ηφρεπζε 

Description of the recommendation 

Ζ ζηελφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ 

αληαπφθξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ Μέηξσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ζηφρσλ (φπσο απηνί 

εθθξάδνληαη απφ δείθηεο εθξνψλ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (5ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ 2012) είλαη απνθαιππηηθή. Μπνξεί λα παξαηεξείηαη κηα βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηνπο 

δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φκσο ε κείσζε (ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίνδν 2007-2013) ησλ δεηθηψλ εθξνψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο είλαη εληππσζηαθή. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, ν Αμηνινγεηήο απνθαίλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθφηαηε ζηφρεπζε ησλ δηθαηνχρσλ. πζηήλεηαη ζπλεπψο λα δνζεί έκθαζε ζην 

ελ ιφγσ δήηεκα. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην ηνπ αμηνινγεηή ζα ιεθζεί ππφςε. 

3.2.2. Αλαδηαηχπσζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment 

Date: 02/07/2014 

Topic: Καηλνηνκία 

Description of the recommendation 

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

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

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

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

πξνζδηνξηζκέλνο, δεδνκέλσλ κάιηζηα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη 

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

SWOT φζν θαη κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην χκθσλν Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο ήηνη, 
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πξνζηηζέκελε αμία, δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην έρεη ιεθζεί ππφςε. 

 

3.2.3. Αμηνπνίεζε έξγσλ Δ&Κ γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic 

Date: 02/07/2014 

Topic: Δ&Κ 

Description of the recommendation 

ηα  πιαίζηα ηεο SWOT έρεη θαηαγξαθεί σο επθαηξία ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ επηζηεκφλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζπζηήλεηαη φπσο ζην Μέηξν 16.2 δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επίπεδν κνξηνδφηεζεο γηα απαζρφιεζε 

αλέξγσλ επηζηεκφλσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ.   

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην έρεη ιεθζεί ππφςε. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

3.2.4. Απνπζία αηηηνιφγεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 3Β 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic 

Date: 02/07/2014 

Topic: Πεξηνρή Δζηίαζεο 3Β 

Description of the recommendation 

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

αλαδεηθλχνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα θαη σο εθ ηνχηνπ απνπζηάδνπλ πιήξσο απφ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ. Ο αμηνινγεηήο εθηηκά πσο ε πεξηνρή εζηίαζεο 3.2 έρεη παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνπο εηήζηνπο 

εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα, θάηη φκσο ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

κε ζαθή αηηηνιφγεζε. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΓΑ 

εθφζνλ δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθέο κεηψζεηο ζηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην έρεη ιεθζεί ππφςε. 

3.2.5. Απμεκέλνο ζπληνληζκφο δεκνζηφηεηαο απφ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Category of recommendation: Programme implementing arrangements 

Date: 02/07/2014 

Topic: Γεκνζηφηεηα 

Description of the recommendation 

ηα πιαίζηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο πνπ έγηλαλ ην 2011 θαη 2012 ζεκεηψλεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη δξάζεηο πξνβνιήο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα πιήξεο θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν ην 

νπνίν ζα απνηειεί γηα ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ην θχξην εξγαιείν ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο. 

εκαληηθφ άξα ζηνηρείν απνηειεί ν νξηζκφο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο σο ην πληνληζηηθφ ξγαλν 

πινπνίεζεο δξάζεσλ επηθνηλσλίαο αληί ε αλάιεςε δξάζεσλ κεκνλσκέλα απφ ηνπο δηάθνξνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, δειαδή Μνλάδεο Δθαξκνγήο θαη ΚΟΑΠ. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα επηδηψμεη ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ ζπληνληζκφ θαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε άιινπο 

θνξείο ηελ δηελέξγεηα δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε νη δξάζεηο απηέο ζα εληάζζνληαη ζε έλα 

επξχηεξν επηθνηλσληαθφ πιάλν (ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα θαηαξηηζηεί ην αξγφηεξν εληφο 6 

κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

 

3.2.6. Δηδηθή αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ 

Category of recommendation: Other 

Date: 02/07/2014 

Topic: Αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα 

Description of the recommendation 

πζηήλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εηδηθή αμηνιφγεζε ησλ  επηπηψζεσλ ησλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ  απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγήο ηνπο ζε  ηξείο πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο πνπ είλαη  ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο , ε πνηφηεηα  ησλ πδάησλ ζηνπο ππφγεηνπο  πδξνθνξέίο 

θαη ησλ  εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ ζχζηαζε απηή έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ησλ 

ζρεηηθψλ  εηζεγήζεσλ ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013  γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα  ζπιινγήο  θαη ηήξεζεο  δεδνκέλσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ.  

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 
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Σν ζρφιην ηνπ Αμηνινγεηή ζα ιεθζεί ππφςε. 

3.2.7. Δπίηεπμε ζπλεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα εληφο NATURA 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic 

Date: 02/07/2014 

Topic: βηνπνηθηιφηεηα 

Description of the recommendation 

Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ  NATURA 2000, εμππεξεηείηαη κφλν απφ ην κέηξν 13: Δλίζρπζε πεξηνρψλ ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000. Γελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζε άιια κέηξα  θαη θπξίσο ζηα  10: 

Αγξνπεξηβαιινληηθά θαη 11: Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ κέηξσλ. Ο αμηνινγεηήο πξνηείλεη σο πξψην βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λα 

ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ζηα δχν απηά κέηξα γηα παξαγσγνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

ην άξζξν 28 δελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο. Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν είλαη ε έγθξηζε φισλ ησλ επηιέμηκσλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηα 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα. Χο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ζην παξφλ ζηάδην ε παξνρή πξνηηκεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο ζηνπο παξαγσγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000. 

Οη δξάζεηο ησλ Αξζξσλ 28 (M10) θαη 30 (M12) έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί εληειψο απνζθνπφληαο ζηελ 

εμαιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο. Πέξαλ απηνχ, νη γεσξγνί εληφο Natura κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηηο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη ππνρξεσηηθά ζηηο πξφλνηεο ηνπ κέηξνπ γηα 

Natura. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δξάζεσλ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη νπζηαηηθή βειηίσζε ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ιφγσ ηεο ζπλέξγηαο αιιά θαη ηεο ζηνρεπκέλεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. 

 

3.2.8. Δπηπξφζζεηνο δείθηεο εθξνψλ ζην Μέηξν 14  

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations 

Date: 02/07/2014 

Topic: Δπεκεξηα ησλ δψσλ 

Description of the recommendation 

Γεδνκέλεο ηεο ςειήο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ζην Μέηξν 14, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη φπσο 

πέξαλ ηνπ δείθηε αξηζκνχ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μέηξν, δεκηνπξγεζεί επηπξφζζεηνο 

δείθηεο πνπ λα κεηξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηγνπξνβάησλ πνπ ηπγράλνπλ ησλ ζπλζεθψλ θαιήο δηαβίσζεο. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 
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Ζ ζχζηαζε ηνπ αμηνινγεηή έρεη ιεθζεί ππφςε. Έρεη πξνζηεζεί ζην Μ14"Καιή Γηαβηψζε ησλ δψσλ" 

επηπξφζζεηνο δείθηεο εθξνψλ γηα θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ γηα ηα νπνία θαηαβάιεηαη  ελίζρπζε. 

  

 

3.2.9. Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ 

Category of recommendation: Programme implementing arrangements 

Date: 02/07/2014 

Topic: ειεθηξνληθή ππνβνιή 

Description of the recommendation 

Έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-13 ε αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ αηηήζεσλ ηνπ ζεκαληηθνχ ζε 

ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα Μέηξνπ 4. πζηήλεηαη ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ  ηνπ απαηηνχκελνπ ππφβαζξνπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ, ζηνηρείν πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θφζηνπο, αιιά θαη ηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο – αμηνιφγεζεο. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Ζ πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζπλερήο. Γηα αξθεηά κέηξα 

(π.ρ. αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα) ππάξρεη ήδε ε δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Γηα ηα 

κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο ζα γίλεη πξνζπάζεηα θαηά ην ζηάδην ηεο εηνηκαζίαο ηεο 

πξνθήξπμεο γηα ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 

 

3.2.10. Καηάξγεζε αλάγθεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment 

Date: 02/07/2014 

Topic: Αληηκεηψπηζε γήξαλζεο απαζρνινπκέλσλ ζηελ γεσξγία 

Description of the recommendation 

Ζ αλάγθε γηα «Αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία»,  ηεθκεξηψλεηαη απφ ην 

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

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

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

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

εθπαηδεπκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκσλ λέσλ γεσξγψλ ζπληζηνχλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Αμηνινγεηή 

θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο. 
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην έρεη ιεθζεί ππφςε. 

3.2.11. Οξηζκφο αλάγθεο "νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ" 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment 

Date: 02/07/2014 

Topic: Τδάηηλνη πφξνη 

Description of the recommendation 

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

ρξελ, 6 (industry. ήζε ηνπ χδαηνο θαη κείσζε ηεο ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ" 

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

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

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

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

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

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην ησλ αμηνινγεηψλ έρεη ιεθζεί ππφςε. Έρεη γίλεη ελνπνίεζε ησλ δχν αλαγθψλ. 

3.2.12. Οξηζκφο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment 

Date: 02/07/2014 

Topic: Αληαγσληζηηθφηεηα 

Description of the recommendation 

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

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

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

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

ξπζκφ αλαλέσζεο ηνπ αθαζαξίζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο 

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

Λφγσ ηδηαίηεξεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ νη νπνίεο ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ίδην Μέηξν 

αιιά θαη κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλέξγεηαο ησλ επη κέξνπο δξάζεσλ, 

πξνηείλεηαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο ζηελ αλάγθε γηα «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ». 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην έρεη ιεθζεί ππφςε. 

3.2.13. Παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Category of recommendation: Other 
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Date: 02/07/2014 

Topic: Οηθνλνκηθέο επηδφζεηο εθκεηαιιεχζεσλ  

Description of the recommendation 

πζηήλεηαη φπσο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν 4 – Δπελδχζεηο ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, θαηαγξάθεηαη ε νξζή θαη πιήξεο εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  Παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα ιακβάλεηαη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπιάρηζην κέρξη 5 ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο.  

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην ηνπ αμηνινγεηή ζα ιεθζεί ππφςε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφξηνπ ηφζν γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. 

3.2.14. Πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic 

Date: 02/07/2014 

Topic: Τδάηηλνη πφξνη 

Description of the recommendation 

πληζηάηαη ε πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε κε κειέηεο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  ζην 

πψο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (ζπλεπψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο) πνπ ζέηνπλ  νη νδεγίεο 

91/676 αιιά θαη θπξίσο 2000/60, ηα θαζεζηψηα ηνπ κέηξνπ 10  ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ 10.1. Πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ, 10.2. Δθαξκνγή ηξηεηνχο 

θχθινπ ακεηςηζπνξάο  θαη 10.3. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

παξέκβαζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο  ησλ πδάησλ κέζσ ηεο απνθπγήο 

ηεο δηδαληνθηνλίαο, φπσο θαίλεηαη ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο, ζηεξίδεηαη ζε ηδηαίηεξα εχζξαπζηε 

επηρεηξεκαηνινγία. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνηεινχλ ζπλέρεηα ήδε 

εθαξκνδφκελσλ είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθαξκνζζέλησλ κέηξσλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Τπάξρεη πινχζηα βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

επηιεγεί. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα πην θάησ: 

E.Audsley, (2009). Estimation of the greenhouse gas emissions from agricultural pesticide manufacture and 

use. Cranfield University, Cranfield Bedford, August 2009. 

National Park Service. US Department of the Interior. (August 1, 2006), Sequoia & Kings Canyon National 

Park: Air quality -- Airborne synthetic chemicals. Nps.gov. Retrieved on September 19, 2007. 

Gilliom, RJ, Barbash, JE, Crawford, GG, Hamilton,DM (February 15, 2007), The Quality of our nation‟s 

waters: Pesticides in the nation‟s streams and ground water, 1992–2001. Chapter 1, Page 4. US Geological 
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Survey. Retrieved on September 13, 2007. 

Francis, C.A. 2003. Advances in the design of resource-efficient cropping systems. Journal of Crop 

Production. 8:15-32 

States of Jersey (2007), Environmental protection and pesticide use. Retrieved on 2007-10-10. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ ζα επηδησρεί ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ζηα πιαίζηα 

ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαζψο θαη ζε ελδερφκελεο άιιεο εηδηθέο κειέηεο. 

 

3.2.15. ηξαηεγηθή γηα Δ&Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν θαη ηήξεζε κεηξψνπ 

Category of recommendation: Other 

Date: 02/07/2014 

Topic: Δ&Κ 

Description of the recommendation 

Γελ εληνπίδεηαη ε χπαξμε ελφο εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία (Δ&Κ) ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν πνπ λα θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ πξσηνγελή φζν θαη ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Παξάιιεια, ε κε ηήξεζε ελφο κεηξψνπ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ, θαζηζηνχλ ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ Δ&Κ κηα αδχλακε δηαδηθαζία ρσξίο κεζνπξφζεζκνπο 

ζηφρνπο , ζηνηρείν  πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε παξέκβαζε ζε δξάζεηο Δ&Κ θαηά ηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή 

επηθαιχςεσλ ή/θαη επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ επί ηνπ ηδίνπ ή ζπγγελνχο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 16.2. Έλα ηέηνην κεηξψν θξίλεηαη επίζεο σο πξναπαηηνχκελν εξγαιείν γηα ηελ 

νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ Δ&Κ θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζηφρεπζεο ηνπ 

Μέηξνπ 16.2. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην ηνπ Αμηνινγεηή ζα ιεθζεί ππφςε. 

3.2.16. πκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο ΑΠΔ 

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations 

Date: 02/07/2014 

Topic: ΑΠΔ 

Description of the recommendation 

Πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε κέηξνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ 

ζχκθσλα κε ηελ δηαπηζησκέλε  αλάγθε 4.2.1. γηα πξνψζεζε ΑΠΔ ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηφζν ηδησηηθή φζν θαη ζπιινγηθή επέλδπζε. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Οη δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζχζηαζε ηνπ αμηνινγεηή είλαη επηιέμηκεο κέζα απφ ηα επελδπηηθά κέηξα 

(Μ4) θαζψο θαη κέζα απφ ην κέηξν ηεο ζπλεξγαζίαο φπσο απηφ ζα εθαξκνζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ LEADER 
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(Μ19). 

3.2.17. ρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ  

Category of recommendation: Other 

Date: 02/07/2014 

Topic: πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

Description of the recommendation 

Παξαηεξείηαη ε κε ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζε ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, αθνχ ζχκθσλα κε ην θείκελν ζηξαηεγηθήο ε παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Με δεδνκέλε ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ην λέν πιαίζην 

ηεο ΚΑΠ (θαλ. 1306/2013) γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 

13), αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο φπσο είλαη ην 

ζχζηεκα παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ  ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ην νπνίν 

επηθνξηίδεηαη θαη κε ηελ παξνρή γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο ψζηε λα κπνξέζεη λ αεπηηειέζεη ην δηπιφ ηνπ ξφιν 

σο θνξέα παξνρήο εθπάηδεπζεο αιιά θαη σο απνθιεηζηηθνχ παξφρνπ γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ κε επάξθεηα 

θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο θαλνληζκνχο.   

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαηαξηίδεη εηήζην Πξφγξακκα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ζηελ βάζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

δηαπηζηψλνληαη ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο αλαγθψλ. Σν Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη αλά Δπαξρία θαη αλά 

θιάδν παξαγσγήο. ηελ παξνχζα θάζε εηνηκάδεηαη ινγηζκηθφ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑΠ. Πεξαηηέξσ πξνγξακκαηίδεηαη ζην κέιινλ ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 

3.2.18. Τηνζέηεζε επηπξφζζεηνπ δείθηε εθξνψλ γηα θαηάξηηζε γεσξγψλ 

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations 

Date: 02/07/2014 

Topic: εππαγεικαηηθή θαηάξηηζε γεσξγψλ 

Description of the recommendation 

χκθσλα κε ηελ ζηνρνζέηεζε ηνπ Μέηξνπ 1, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγξνηψλ κε βαζηθή ή πιήξε 

γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζα απμεζεί απφ 5,7% ζε 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ δειαδή ζε 1700 εθπαηδεπνκέλνπο ζηε βάζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αξρεγψλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Σνλίδεηαη φκσο φηη νη ηηκή ηνπ δείθηε βάζεο 24, „Δπίπεδν θαηάξηηζεο 

γεσξγψλ‟ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. εκεηψλεηαη φη απφ ην ζχλνιν ησλ 

38,860 εθκεηαιιεχζεσλ, κφλν 18,629 δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά (Απνγξαθή Γεσξγίαο 2012) 

θαη κφλν 3,765 θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα δηαρεηξίδνληαη εθκεηαιιεχζεηο ζε επαγγεικαηηθή βάζε 

(ζηνηρεία Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ). Άξα, αλ θαη ζηνρνζεηείηαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε ζε 10%, απηή 

αθνξά ζε επαγγεικαηίεο γεσξγνχο θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καη‟ επέθηαζε, γηα θαιχηεξε 

απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεη επηπξφζζεηνο δείθηεο πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ 
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παξνλνκαζηή ζην ζχλνιν ησλ θαηά θχξην επάγγεικα αγξνηψλ. 

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account 

Σν ζρφιην ηνπ Αμηνινγεηή έρεη ιεθζεί ππφςε.  

 

3.3. Ex-ante Evaluation report 

See Annexed Documents 
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4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS 

4.1. SWOT 

4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on 

common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information 

   1.1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη εηδηθφηεξα ηα πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ηα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 

επεξέαζαλ ηε κηθξή, αλνηθηή νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε 

ησλ  καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο ρψξαο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο επηδεηλψζεθαλ πεξαηηέξσ κεηά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηνπ 

Μαξηίνπ 2013 γηα εμπγίαλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Κχπξνπ θαη θνχξεκα ησλ αλαζθάιηζησλ 

θαηαζέζεσλ ζηα δχν κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ ηφπνπ, πνπ νδήγεζαλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ λεπξαιγηθνχ γηα ηε ρψξα ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. ην αλσηέξσ δπζκελέο πεξηβάιινλ ε θππξηαθή 

γεσξγία αιιά θαη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαινχληαη φρη κφλν λα άξνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ηνπο 

αδπλακίεο αιιά λα απνηειέζνπλ θαη βαζηθέο ζπληζηψζεο δηακφξθσζεο ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ. 

ηνλ πην πάλσ ζηφρν, ζεκαληηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020.  

1.1.1.2 Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο Κχπξνπ αλέξρεηαη ζε 9.251 η.ρικ.  Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ ην 2012 

αλήιζε ζηηο 862.011 θαηνίθνπο. Με έηνο αλαθνξάο ην 2011 ην 67,4%  πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ θαηνηθεί ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο έλαληη 69% ην 2001 θαη 67,7% ην 1991, ελψ ζηηο αγξνηηθέο  πεξηνρέο θαηνηθεί αληίζηνηρα 

ην  32,6% (2011), 31% (2001). 

Ο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ ζπλνιηθά αιιά θαη ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ παξνπζηάδεη επλντθφηεξε 

δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ 

αθνινπζεί.  

Ζ Κχπξνο ζε φξνπο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο  ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ – 27 ζε εζληθφ επίπεδν 

(Κχπξνο 92,3, ΔΔ-27 116,9),  φκσο δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηψλεηαη ην 2012 ζε 64.6% (ίδην επίπεδν κε απηφ ζηελ ΔΔ–27), απφ  70,1% ην 

2008 (72,7%  ζηελ ΔΔ -27 ). Ζ αλεξγία  είλαη ειαθξψο πςειφηεξε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (thinly 

populated rural areas)  (12,9% ζε ζχγθξηζε κε 10% ζηελ ΔΔ-27). Παξαηεξείηαη φηη ε αλεξγία  είλαη 

πςειφηεξε ζηηο  αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε ηηο αζηηθέο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη 

ζηελ ΔΔ. Ζ αλεξγία δελ θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ε αλεξγία ησλ λέσλ (ειηθηαθή νκάδα 15-24) αλέξρεηαη ζε 30,6% έλαληη 27,8% ζε 

ζχλνιν ρψξαο  θαη είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  (22,1%)  ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Μία δηαξζξσηηθή κεηαβνιή ζηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ηεο Κχπξνπ είλαη ε 

βαζκηαία ζπξξίθλσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ην νπνίν ην 2000 έθζαλε ην 20,1% κε 
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ζεκαληηθή δηαθνξά πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (14,6%),  γηα λα δηακνξθσζεί ζε 13,7% ην 

2012 ειαθξψο ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ.    

ε φξνπο θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ  ε  Κχπξνο θαηαηάζζεηαη ειαθξψο ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ αιιά 

κε απνθιίλνπζα ηάζε θαη βξαρππξφζεζκε πεξαηηέξσ κείσζε. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Κχπξνπ ην 2000 

αλεξρφηαλ ζην 88 (ΔΔ=100). Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 κέρξη θαη ηελ εκθάληζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νδήγεζαλ ζε ηαρεία ζχγθιηζε (ην 2009 ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε ζην 100 γηα 

λα δηακνξθσζεί ζην 94 ην 2011). 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηαμχ αζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Κίλδπλν θηψρεηαο   αληηκεησπίδεη ην 23,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (thinly populated rural areas) ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 25,8%. 

εκεηψλεηαη φηη ε Κχπξνο ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαηαγξάθεη ηηκέο θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν 

ηεο ΔΔ-27 φπνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζην 24,2% θαη 29,3% αληίζηνηρα. Ζ νηθνλνκία ηεο 

Κχπξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζε φξνπο απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηελ δηαρξνληθή κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ην 

2000 παξήγαγε ην 3,8% ηεο ζπλνιηθήο  ΑΠΑ  θαη απαζρνινχζε ην 6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε ην 2012 έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 2,3% επί ηεο ζπλνιηθήο ΑΠΑ (ΔΔ-27: 1,7%) θαη ζην 

3,6%  ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ΔΔ27:5,2%). Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα είλαη ρακειφηεξν  ζηελ Κχπξν ελψ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ΑΠΑ ηεο νηθνλνκίαο 

πςειφηεξε. 

Δλψ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ αλέξρεηαη ζε 43238,2 € αλά απαζρνινχκελν 

θαη ππνιείπεηαη ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (ΔΔ27: 51.664), ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Κχπξνπ είλαη 

πςειφηεξε (26.759,1 € αλά απαζρνινχκελν έλαληη 17.307 ζηελ ΔΔ-27) ζε αληίζεζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (δπηεξνγελήο: 38.188,4 € αλά απαζρνινχκελν, έλαληη 57.755 ζηελ ΔΔ-27, 

ηξηηνγελήο: 45.116 € αλά απαζρνινχκελν, έλαληη 52.233 ζηελ ΔΔ-27). 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ αλαπηπμηαθά ζεκαληηθά πζηεξνχζεο πεξηνρέο. ε κεγάιν βαζκφ, νη πιείζηεο 

ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ κπνξνχλ πιένλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηαζηηθέο θαη παξνπζηάδνπλ 

αχμεζε ζηνλ πιεζπζκφ, θαιχηεξε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε (ειηθηαθή ηζνξξνπία) θαη πεξηνξηζκέλε εμάξηεζε 

απφ ηελ γεσξγηθή ελαζρφιεζε. ε αληίζεζε, νη εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο  παξνπζηάδνπλ 

πιεζπζκηαθή απνςίισζε, γεξαζκέλε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 

απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ρσξηθή πξνζέγγηζε θαη θαηαξηηζκφο ηδηαίηεξσλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, ζηνηρείν 

ην νπνίν δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα απφ πξσηνβνπιίεο ηχπνπ Leader παξά απφ 

εληαίεο εζληθέο πνιηηηθέο. Ζ εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2007 –2013 κέζσ ηνπ Άμνλα 4 Leader. Σα 

εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 191 θνηλφηεηεο (ην 55% ησλ θνηλνηήησλ 

ηεο Κχπξνπ), έθηαζεο πεξίπνπ 2.965 η. Υικ. (ην 51% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηηο νπνίεο αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην θξάηνο) θαη ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 129.464 θαηνίθσλ 

(54% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πζηέξεζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ σο 

πξνο ηηο αζηηθέο απνηεινχλ ε πξφζβαζε ζε ΣΠΔ κε απνθιίζεηο κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

λνηθνθπξηψλ ηφζν ζηελ ρξήζε Ζ/Τ φζν θαη ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη θαη 

ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο αθνχ ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (3% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο), ην 21% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρεη 

νινθιεξψζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (12% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο), ην 51% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε (48% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο), ελψ 
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ην 19% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (31% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο). 

1.1.1.3 Σνκεαθή Αλάιπζε 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν κεηαίρκην, γηαηί ηα ζνβαξά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 

ηνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηβαιινληηθνχο, θιηκαηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο (λεζησηηθφο ραξαθηήξαο, απφζηαζε απφ ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αγνξέο) έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ αλάπηπμεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα απηά αλαδεηθλχνληαη απφ ηνπο Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

(ΓΚΠ) νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηφζν ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ηηο επηδφζεηο ηεο θππξηαθήο 

γεσξγίαο. ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο απαζρνινχληαη 9.800 άηνκα κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε ρακειφηεξν  απφ ην κέζν φξν ζηελ  ΔΔ-27 (2.52% ζε ζχγθξηζε κε 4.63%). Αληίζεηα, 

πςειφηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή  ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ απαζρφιεζε (9,000 άηνκα θαη πνζνζηφ 

2.32%) πνπ είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν θνηλνηηθφ κέζν φξν (2%). Σέινο, ζηε δαζνθνκία 

απαζρνινχληαη 1.100 άηνκα   (0.28% ηεο απαζρφιεζεο), δειαδή πνζνζηφ ειαθξά πςειφηεξν απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (0.24%). Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ γεσξγία  αλέξρεηαη ζε  12.794 €/ΜΑΔ 

(πεξίπνπ 85% ηνπ Κνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ). ε φηη αθνξά ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ , ε πζηέξεζε ζηε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη αθφκα κεγαιχηεξε (29.405 €/άηνκν) θαη δηακνξθψλεηαη ζην 72% ηνπ 

κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζην δαζηθφ ηνκέα  αλέξρεηαη ζε  16.300 €/ΜΑΔ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο είλαη ην κηθξφ κέζν κέγεζνο 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ  ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ζηελ ΔΔ-27. Σν 75.1% ησλ θππξηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

έρεη έθηαζε κηθξφηεξε απφ 2 εθηάξηα (ΔΔ-27: 49%). ηελ ΔΔ-27 ην 31% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ έρνπλ 

κέγεζνο απφ 2-10 εθηάξηα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε Κχπξν είλαη πεξίπνπ 20%. Σέινο, κφλν ην 1,6% 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηε Κχπξν είλαη κεγαιχηεξεο απφ 30 εθηάξηα (9.3% ζηελ ΔΔ-27). ε φξνπο 

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, ην 57% ησλ θππξηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απνδίδνπλ κέρξη 2.000 SO (ΔΔ-27: 

44.7%), ελψ πάλσ απφ 25.000 SO απνδίδεη ην 7.1% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο λήζνπ (ΔΔ-27: 14.3% ). 

πλνιηθά, ην κέζν θπζηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 3 εθηάξηα (ΔΔ-27: 14.3), ελψ ην 

κέζν νηθνλνκηθφ ηνπο κέγεζνο ζε 11.808,8 SO (ΔΔ-27: 25.450). ε φηη αθνξά ηε ζπλνιηθή 

ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε (ΥΓΔ), ην 2010 απηή αλεξρφηαλ ζε 118.400 εθηάξηα  θαηαγξάθνληαο 

κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% ζε ζχγθξηζε κε ην 2003. Πεξίπνπ ην 72% (60% ζηελ ΔΔ-27) απνηεινχλ νη 

αξνηξαίεο εθηάζεηο θαη εθηάζεηο κε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, ην  26,5% (ΔΔ-27: 6.2%) νη κφληκεο θαιιηέξγεηεο, 

ελψ ην ππφινηπν 2% (ΔΔ-27: 33.6%) είλαη βνζθφηνπνη. Σν 2010, 2.000 εθηάξηα (1.7% ηεο ΥΓΔ) 

αθνξνχζαλ βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο  , ζε ζχγθξηζε κε 3.7% ζηελ ΔΔ-27. πσο είλαη αλακελφκελν ιφγσ 

ησλ δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζήθσλ  ην πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ  αλέξρεηαη ζε 28.290 

εθηάξηα ή 23.9% ηεο ΥΓΔ (ΔΔ-27: 5.8%).  Σν ζχλνιν ησλ δσηθψλ κνλάδσλ ηεο Κχπξνπ αλέξρεηαη ζε 

200.750  θαη δηαρξνληθά βαίλεη κεηνχκελν. Ζ γεσξγία ζηελ Κχπξν απνηειεί σο επί ην πιείζηνλ 

δξαζηεξηφηεηα «κε-πιήξνπο απαζρφιεζεο» θαη νηθνγελεηαθήο κνξθήο. ε επίπεδν ΜΑΔ   ην ζχλνιν ησλ 

82.040 αηφκσλ πνπ αζθνχλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί 16.720ΜΑΔ δηαζέηεη δειαδή ην 20.4% 

ηνπ ρξφλνπ ηνπ (ΔΔ-27: 36%). 

Δπίζεο, ην κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε κνλάδεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηνλ 

αληίζηνηρν θνηλνηηθφ κέζν φξν (2.32 ΜΑΔ αλά εθκεηάιιεπζε ζε ζχγθξηζε κε 1,33 ζηελ ΔΔ-27), θάηη πνπ 

αλαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηνκέα. 

Δθηφο ηνπ κηθξνχ (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ  κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ) θαη ησλ δπζκελψλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πξφζζεηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ Κχπξν απνηεινχλ ε γήξαλζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε ρακειή δαπάλε γηα Έ-Σ-Κ. 

Αλαιπηηθφηεξα  κφλν ην 2.6% ησλ αξρεγψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη θάησ ησλ 35 εηψλ , ζε ζχγθξηζε κε 
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7.5% ζηελ ΔΔ-27, ελψ ν ιφγνο αξρεγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ πξνο αξρεγνχο άλσ ησλ 55 εηψλ αλέξρεηαη ζε 

4,7 (ΔΔ-27: 14,16). Υακειφ πνζνζηφ γεσξγψλ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ελψ 

ιφγσ απνπζίαο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ,  δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία. Σν πνζνζηφ  ησλ αγξνηψλ κε βαζηθή ή πιήξε 

γεσξγηθή εθπαίδεπζε αλέξρεηαη ζην 5,7% ηνπ ζπλφινπ (ΔΔ–27: 29,4%), ελψ ειαθξψο πςειφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ λέσλ γεσξγψλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ κε βαζηθή ή πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 6,9%,  αιιά ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-27 (31,5%). Παξάιιεια, ε 

έιιεηςε εξγαιείσλ πνιηηηθήο γηα ζηήξημε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

φπνπ ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη κεγαιχηεξε, ζηεξεί ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ ζηελ χπαηζξν. Ζ γεσξγηθή έξεπλα πινπνηείηαη κέζσ 

ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ φπνπ φκσο νη δξάζεηο δελ 

θαζνδεγνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαη εθθξαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο αιιά θπξίσο απφ ηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ εξεπλεηψλ. 

Ζ Αηγνπξνβαηνηξνθία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη έλαο απφ 

ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ζπνπδαηφηεξνπο θιάδνπο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο Κχπξνπ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

ηελ απαζρφιεζε πιεζπζκνχ ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Ζ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην 25 % ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο γάιαθηνο  θαη ε παξαγσγή θξέαηνο ην 5,5% ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θξέαηνο. Λφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ θαηέρεη ην αηγνπξφβεην γάια σο πξψηε χιε γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ραιινπκηνχ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. εκεηψλεηαη 

φηη ζηνλ Κιάδν ηεο Αηπξνπξνβαηνηξνθίαο δελ ππάξρνπλ ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ δηαβίσζε ησλ δψσλ κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο θαη ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηα. 

ε επίπεδν ηδησηηθνχ ηνκέα, αλ θαη δελ θαηαγξάθνληαη νη δαπάλεο ζε Δ&Κ, εθηηκάηαη φηη απηέο βξίζθνληαη 

ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν επίπεδν ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ  έξεπλεο πεδίνπ, 

ζηα πιαίζηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-13, πξνέθπςε φηη νη επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο 

παξαγσγηθέο δξάζεηο ή/θαη πξντφληα αλήιζαλ ζην 1% ηνπ ζπλφινπ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 4% ζηνλ 

κεηαπνηεηηθφ. Ζ εξεπλεηηθή αδπλακία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επηδξά επίζεο αξλεηηθά θαη ζηελ θαηνρχξσζε 

πξντφλησλ πνηφηεηαο αθνχ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζα απφ επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ πξντφλησλ, σο απαηηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα 

ιερζεί πσο ε αδπλακία αλάδεημεο ηδηαίηεξσλ θαη κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα ηνπηθά πξντφληα, κέζα 

απφ ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε, απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο. 

Καηά ην 2012, ην  γεσξγηθφ εηζφδεκα εθθξαζκέλν ζε επξψ αλά ΜΑΔ  (ΓΚΠ 25) αλέξρεηαη  ζε 8.555 (67% 

ηνπ Κνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ) , ελψ κε έηνο βάζεο ην 2005 ν ζρεηηθφο δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε 69.3 (ΔΔ-

27: 128.5). Αληίζεηα, ην επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα ζηε γεσξγία  ην νπνίν απνηππψλεη ην επίπεδν δηαβίσζεο 

ησλ αγξνηψλ  δηακνξθψλεηαη  ζε 11.216,2 €/ΜΑΔ θαη είλαη θαηά 11% πςειφηεξν ηνπ Κνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ. Σέινο, ην δηαζέζηκν γεσξγηθφ εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεη ελ κέξεη θαη ην επίπεδν  δηαβίσζεο 

αλέξρεηαη ζε 57% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζχγθξηζε 

κε 37% ζε επίπεδν ΔΔ-27. ε  φξνπο  παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ  , ε 

Κχπξνο θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηαρχηεξα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο αθνχ ν ζρεηηθφο δείθηεο ην 2012 (κε ηηκή 

βάζεο ην 2005) δηακνξθψλεηαη ζην  112, ζε ζχγθξηζε κε 104.2 γηα ηελ ΔΔ-27. 

Οη επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε γεσξγία  ην 2011 αλήιζαλ ζε 10,8Μ€ θαη απνηεινχζαλ ην 3% ηεο 

γεσξγηθήο ΑΠΑ, ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (32.4%) αλαδεηθλχνληαο 

ηελ πζηέξεζε ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηνκέα. 

Σα δάζε θαη νη ινηπέο δαζψδεηο εθηάζεηο  θαιχπηνπλ ην 42% ηεο έθηαζεο ηεο λήζνπ, πνζνζηφ πνπ είλαη 

ζρεδφλ ηαπηφζεκν κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (41,2%)  Ο ηνπξηζκφο  απνηειεί έλαλ θιάδν ζηνλ νπνίν ε 
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Κχπξνο παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κε κηα αξθεηά αλεπηπγκέλε μελνδνρεηαθή ππνδνκή  (87.082 

θιίλεο), πξνζαλαηνιηζκέλνο φκσο, ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν ζάιαζζα – ήιηνο. 

Αγξνηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο  ρξεκαηνδνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2004-2013 κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ  αιιά ν βαζκφο 

πιεξφηεηαο ησλ θαηαιπκάησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ εζληθνχ, αλαδεηθλχνληαο ηελ 

αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλήηξσλ θαη πινπνίεζεο ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Κχπξνπ. Ο ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

ελαιιαθηηθή  αλαπηπμηαθή πξφηαζε γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αμηνπνηψληαο ην πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θππξηαθήο ππαίζξνπ (ηνπίν, γαζηξνλνκία, παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα). Σέινο δηαπηζηψλεηαη ρακειφο βαζκφο νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγψλ ζε Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ελζσκάησζε ησλ 

παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ, ελψ παξάιιεια ζεκαληηθφηαηε πζηέξεζε παξνπζηάδεη ε 

Κχπξνο ζηελ θάιπςε ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Ζ πεξηνξηζκέλε 

ελζσκάησζε ησλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο ζρεηίδεηαη παξάιιεια θαη κε ηε ρακειή 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα πιείζηα ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηελ απνπζία επψλπκεο κάξθαο ή άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθνξνπνίεζεο. ε επίπεδν θαηνρχξσζεο πξντφλησλ κε βάζε ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο ΠΟΠ/ΠΓΔ, ζεκεηψλεηαη πσο απφ ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ θαηνρπξψζεθαλ κφλν δχν 

πξντφληα ΠΓΔ πνπ θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ελψ παξάιιεια εληνπίδεηαη 

πιήξεο αλππαξμία εζεινληηθψλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν.  

1.1.1.4    Πεξηβάιινλ - Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Σν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο γεσξγίαο ζηελ Κχπξν είλαη ρσξηθά εζηηαζκέλν ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα είδε θαη θπξίσο αθνξά ζηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο πδξνθνξείο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πδάησλ. Πίεζε αζθείηαη επίζεο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε βνζθνηφπσλ. ε φηη αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο, ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηεο εθπνλνχκελεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. Με βάζε ηα πνξίζκαηα δηεζλψλ κειεηψλ, νη επηπηψζεηο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ιεηςπδξίαο 

θαη ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ελψ είλαη ππφ δηεξεχλεζε νη επηπηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ, ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ δηάδνζε αζζελεηψλ. Ζ γεσξγηθή 

γε  θαιχπηεη ην 47,8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ (ΔΔ-27: 46,8%), νη θπζηθνί ιεηκψλεο ην 3% 

(ΔΔ-27 2,5%), ηα δάζε ην 16.7% (ΔΔ-27: 30,5%), ε νηθνδνκεκέλε γε ην 8,4% (δηπιάζην πνζνζηφ απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-27) θαη ε θπζηθή γή ην 19,2% (ΔΔ -27: 7,5%). Οη πεξηνρέο κε 

θπζηθά  κεηνλεθηήκαηα  θαιχπηνπλ ην 60,2% ηεο ζπλνιηθήο ΥΓΔ  (ΔΔ-27: 54,48%), αλαδεηθλχνληαο αθφκα 

έλα δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο ελψ ηδηαίηεξα απμεκέλε είλαη ζηελ Κχπξν ε έθηαζε 

ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ κε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο (13,2% έλαληη 3,2% ζηελ ΔΔ-27), θαζψο θαη 

ην ζρεηηθά απμεκέλν πνζνζηφ θαιιηεξγεηψλ ρακειήο έληαζεο  (52.010 ha,) ή  44%, έλαληη 41% ζηελ ΔΔ-

27, πνπ ζεκαίλεη απμεκέλν πνζνζηφ γεσξγηθψλ  πεξηνρψλ δπλεηηθά πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο (HNV).  

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο είλαη ε κεδεληθή έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη εθηαηηθνί  βνζθφηνπνη (άιιεο πεξηνρέο δπλεηηθά πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο). Οη 

πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζην Γίθηπν  Natura 2000  θαιχπηνπλ ην 28,4% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο, έλαληη 

17,9% ζηελ ΔΔ-27. Σν 6% ηεο ΥΓΔ αλήθεη ζην Γίθηπν έλαληη 10,6% ζηελ ΔΔ-27 ελψ ην 50,4% ηεο 

έθηαζεο ησλ δαζψλ εληάζζεηαη ζην Γίθηπν θαη πξνζηαηεχεηαη βάζεη ησλ Οδεγηψλ 79/409 θαη 92/43. ηελ 

Κχπξν ππφ θαηάξηηζε βξίζθεηαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα. Αθξηβή δεδνκέλα γηα ηε 

ζρέζε γεσξγίαο –βηνπνηιθηιφηεηαο δελ είλαη ζηελ παξνχζα θάζε γλσζηά, ελψ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε 

θξίζηκα δεδνκέλα φπσο ε ηηκή ηνπ Farmland Birds.  Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνηφπσλ  ην  50% εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία  favourable, ην 25% ζηελ θαηεγνξία 
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unfavourable – inadequate ελψ ην 25% ζηελ θαηεγνξία άγλσζην.   

Ζ γεσξγία  απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηή χδαηνο ζηελ Κχπξν κε 91,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα 

εηεζίσο (70% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο). Σα ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ  αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ αθνχ παξαηεξείηαη πεξίζζεηα αδψηνπ (115,8 kgN/ha/y, EE-27: 50,8) θαη 

θσζθφξνπ (20.3 kgP/ha/y, EE-27: 1,8) ζην 17,4% ησλ δεηγκάησλ ησλ ππνγείσλ πδάησλ ηα νπνία θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ρακειήο πνηφηεηαο (13,3% ΔΔ-27). Οη πξφζθαηεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

(νξηζκφο εληαίαο  αξρήο πδάησλ αιιά θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα λεξά) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΚΑΠ αιια θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, αλακέλεηαη λα 

κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. 

Ζ πξνψζεζε ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ επίζεο 

θξίλεηαη  αλαγθαία, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη πηέζεηο ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο απφ ηηο γεσηξήζεηο. 

Απφ ηνπο ππάξρνληεο δηαζέζηκνπο δείθηεο δελ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζηνηρεία γηα ηε δηάβξσζε. Ο δείθηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο (πνζνζηφ νξγαληθήο νπζίαο) ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

δείθηεο γηα ηελ δέζκεπζε άλζξαθα ζην έδαθνο, άξα θαη σο δείθηεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, απνηππψλεη 

ηηο πνιχ ρακειέο επηδφζεηο ηεο Κχπξνπ (ρακειφηεξνο ζηελ ΔΔ). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θνξέαο ή κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηάβξσζεο ησλ 

εδαθψλ, κε ην πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ λα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο θαη 

εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ εληείλνπλ ην πξφβιεκα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, νη έληνλεο 

εθηφο επνρήο βξνρνπηψζεηο, νη κεγάιεο θιίζεηο, νη ππξθαγηέο, ε εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε ππεξβφζθεζε ή/θαη ην είδνο ησλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη. Γχν ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο είλαη ε επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο 

γεσξγίαο αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο βνζθνηφπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ κεγάιε αχμεζε 

ησλ δσηθψλ κνλάδσλ θπξίσο ησλ πξνβάησλ θαη δεπηεξεπφλησο ησλ αηγψλ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε 

γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ  απμάλεη κε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ αλά 

εθηάξην ηζνδχλακε ζε ktoe θαηαλαινχκελε ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 81,5 ktoe ζηελ Κχπξν, έλαληη 66,8 ktoe 

ζηελ ΔΔ-27, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

Σν γεγνλφο απηφ πέξαλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο σθέιεηεο ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ αμηνπνηεζνχλ θαη νη 

δπλαηφηεηεο ηεο ρξήζεο ΑΠΔ. Ζ ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο θαη ησλ δαζψλ ζηελ βηννηθνλνκία ζηελ Κχπξν 

είλαη πεξηνξηζκέλε παξά ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή πξφνδνο. Σν  2010 ε γεσξγία ζπλέβαιε 

ζηελ παξαγσγή 6,3  ktoe απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζε αληίζεζε κε ην δαζηθφ ηνκέα ηνπ νπνίνπ ε 

ζπκβνιή δηαρξνληθά πεξηνξίδεηαη ζε  5 ktoe ην 2011. Ζ  θππξηαθή γεσξγία ζπκβάιιεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηελ δεκηνπξγία εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλκέζν φξν ηεο ΔΔ. Οη πξνεξρφκελεο απφ 

ηελ γεσξγία εθπνκπέο   αληηζηνηρνχλ ζην 6,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ ηεο Κχπξνπ (ΔΔ–27: 7,6%). Ο 

δαζηθφο ηνκέαο ζηελ Κχπξν έρεη  ακηγψο πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 

απνζήθεπζε άλζξαθα. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν, αθνχ ππνινγίδεηαη φηη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 2000 ε Κχπξνο έρεη απνιέζεη ην 7% ηεο δαζηθήο ηεο έθηαζεο ιφγσ ππξθαγηψλ.    

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο αιιά θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

έρνπλ πξνθχςεη κηα ζεηξά δεηεκάησλ ηα νπνία αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ άκεζα ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ Π.Α.Α. 2014-20. Ζ Κππξηαθή γεσξγία θαίλεηαη λα ζηεξείηαη ζεκαληηθά ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα επαξθή πξνζαξκνγή ζε ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο, δεδνκέλν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κηθξά παξαγσγηθά κεγέζε, ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ηηο γεσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηηο νξγαλσηηθέο 

αδπλακίεο, ηελ απφζηαζε απφ ηηο αγνξέο θαη ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, νδεγεί ζε δηαξθή δηάβξσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. 

Δπηπξνζζέησο, νη πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο πξνθιήζεηο, κε εληνλφηεξεο 
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εθείλεο  ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ  αλάκεζα ζηηο νξεηλέο θαη ηηο πεξηαζηηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε 

πιεζψξα θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλάγθεο πνπ νπδφισο ζπζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ησλ 

επηκέξνπο  ρσξηθψλ ελνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

 

SWOT Πίνακας 1 

 

SWOT Πίνακας 2 

 

4.1.2. Strengths identified in the programming area 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

α) Πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Σν Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ θαη ε ζρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, κπνξνχλ λα δψζνπλ πξφζζεηε ζηήξημε ζε δξάζεηο Δ&Κ, ζε ζπλεξγαζία κε 

επηρεηξιεζεηο ηνπ πξσηνγελνχο θαη κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

 Ζ χπαξμε  έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ  αγξνδηαηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ κε πςειφ ηερλνινγηθφ 

επίπεδν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ κε ζρεηηθή επθνιία δξάζεηο 

Δ&Κ. 
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β) Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ ηνπ γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη ησλ Δπαξρηαθψλ Γεσξγηθψλ Γξαθείσλ κπνξεί 

λα παξέρεη ηε βάζε γηα ηε δηάρπζε δξάζεσλ Δ&Κ. 

γ) Πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Ζ  καθξφρξνλε  ιεηηνπξγία, ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα πεξηθεξεηαθά Κέληξα 

Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζε (ΚΔΓΔ) θαη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο παξαγσγνχο. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 

θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

(α) Γηεπθφιπλζε αλαδηάξζξσζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θπξίσο 

εθκεηαιιεχζεηο κε ρακειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά, εθκεηαιιεχζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη εθκ/ζεηο κε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε γεσξγία 

 Δμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο πνπ εληάζζνληαη ζηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή, ε νπνία απνηειεί έλα ηζρπξφ παγθφζκην πξφηππν δίαηηαο. 

 εκαληηθή ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο θαη ηδίσο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (παηάηεο, εζπεξηδνεηδή, 

ιαραληθά) ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο (1/3 ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ). 

 εκαληηθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζηε γεσξγία. 

 Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θιάδν ηεο θππξηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο ζε επίπεδα δπλακηθφηεηαο, αζθάιεηα θαη πγηεηλήο 

ζηελ παξαγσγή. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ζπκκεηνρή ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ 

απαζρφιεζε (4.84% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο). 

 Δπλντθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα βηνινγηθή παξαγσγή, παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειέο αξδεπηηθέο αλάγθεο (π.ρ. αξσκαηηθά θπηά, ειαηνθνκία, ακπέιη, 

ραξνππηά) θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα. 

 Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ  πξψηκε παξαγσγή θαη παξάιιεια πξνζδίδνπλ 

ηδηαίηεξα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα. 

 ηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηελ αγειαδνηξνθία. 

ηνλ ηνκέα ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο αμηνπνίεζε θπιψλ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Υίνπ θαη Γακαζθνχ) ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. 

(β) Γηεπθφιπλζε αλαλέσζεο γελεψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα 

 Απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ (πξψηε εγθαηάζηαζε) ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ελψ ε ςειή αλεξγία ζηνπο λένπο αλακέλεηαη λα επλνήζεη πεξηζζφηεξν 

ηελ έληαμε λέσλ ζηελ γεσξγία. 
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

α) Καιχηεξε ελζσκάησζε ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο, πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζα ζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ησλ βξαρέσλ αιπζίδσλ ππφ ηελ κνξθή ηνπηθψλ ιατθψλ αγνξψλ. 

 Ζ δπλαηή παξνπζία ησλ ΟΣΓ ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ παξέρεη άιιε κηα δπλαηφηεηα νξγαλσκέλεο 

δνκήο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ιατθψλ αγνξψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο 

βξαρείαο αιπζίδαο πρ ηνπηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

 Ζ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ βηνινγηθήο παξαγσγήο, ε χπαξμε πνιιψλ απζεληηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

θαζψο θαη γεγελψλ πνηθηιηψλ πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ψζηε λα ηαπηηζηνχλ κε ηηο δηαηξνθηθέο θαη γαζηξνλνκηθέο επηδηψμεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 ε νξηζκέλνπο θιάδνπο νη παξαγσγνί είλαη θαιά νξγαλσκέλνη, ζπκκεηέρνληαο κε πςειφ πνζνζηφ 

ζε Οκάδεο Παξαγσγψλ. Οκνίσο γηα θάπνηα πξντφληα ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί  πιήξεο  νξγαλσηηθή 

δνκή, κε επάξθεηα κεηαζπιιεθηηθψλ ππνδνκψλ θαη δπλαηά δίθηπα εμαγσγψλ, εθκεηαιιεπφκελα ηε 

θήκε  ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ.παηάηα, εζπεξηδνεηδή). 

(β) ηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηε γεσξγία αληηκεησπίδεηαη κεξηθψο κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο 

Αζθάιηζεο (ΟΓΑ), ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1978. Παξέρεηαη κέζσ ηνπ 

ΟΓΑ  αζθάιηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο 

θαη ηεο έθηαζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο.  Δπηπξφζζεηα απφ ην αζθαιηζηηθφ ζρέδην ηνπ ΟΓΑ πνπ 

είλαη ππνρξεσηηθφ, εθαξκφδεηαη  θαη ζρέδην παξνρήο απνδεκηψζεσλ γηα θαιιηέξγεηεο/θηλδχλνπο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΓΑ , κέζα ζην εζληθφ πιαίζην ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

(α) Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Απμεκέλν πνζνζηφ θπζηθψλ εθηάζεσλ θαη δαζψλ πνπ ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο 

 Όπαξμε παξαδνζηαθψλ θπιψλ (βννεηδή ηεο ληφπηαο θπιήο πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο 

 ε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ΥΓΔ  αζθείηαη γεσξγία ρακειήο έληαζεο, ελψ ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ 

δηαηεξεζεί παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο (θπιινβφια, ακπέιηα), εληζρχεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπίνπ 

 Γηα ηνπο  Σφπνπο  Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ), έρνπλ γίλεη δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο 

νηθνηφπνπο θαη  είδε, εθηφο απφ ηε πεξηνρή ησλ Αιπθψλ Λάξλαθαο. Μέζσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ξπζκίδεηαη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο –θηελνηξνθίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Έρνπλ θεξπρζεί 

επίζεο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) γηα ηα πηελά. πλνιηθά 62 πεξηνρέο πνπ είλαη ΣΚ θαη 
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ΕΔΠ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν NATURA 2000 

(β) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ 

 Καζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ επαίζζεησλ απφ ηελ ληηξνξίπαλζε πεξηνρψλ θαη εθαξκνγή 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 (γ) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο εδάθνπο 

 Βαζκηαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γεσξγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο . 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο 

κεηαζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

(α)  Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία 

 Σελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν εγθαηαζηάζεθαλ βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζε 

πιείζηεο θαιιηέξγεηεο  πςειψλ  αξδεπηηθψλ  αλαγθψλ 

 Έρνπλ δηακνξθσζεί ππνδνκέο πνπ εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο πδάησλ απφ ζηαζκνχο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ  γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

(β) Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

 Σν πνιχ ςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ΑΠΔ θξίλεηαη σο 

έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ψζεζεο ησλ γεσξγψλ θαη κεηαπνηεηψλ ζηελ επηδίσμε γηα ηελ 

κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο 

(γ) Γηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ, ππνπξντφλησλ απνβιήησλ ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ 

εθηφο ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο βηνηθνλνκίαο 

 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ ρξήζε ΑΠΔ 

 Όπαξμε κεγάινπ κεγέζνπο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ρσξνηαμηθά ζπγθεληξσκέλσλ, θαζψο επίζεο 

θαη χπαξμε πεξηνρψλ κε ςειή ζπγθέληξσζε ζεξκνθεπίσλ πνπ επλννχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 

 (δ) Πξνψζεζε δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

 Ο νηθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο δαζνθνκίαο ζηελ Κχπξν θαη ε ζηαζεξά απμαλφκελε δαζνθαιπκκέλε 

έθηαζε επλνεί έζησ νξηαθά ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

 Ζ εμεηδίθεπζε ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο ζε δηαθνξνπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα κηθξήο θαηά βάζε 

θιίκαθαο παξαγσγήο, επλνεί ηελ πξνψζεζε θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ κε ρακειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα 
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(α) Γηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Ζ δπλαηφηεηα πνιπαπαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν  κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο επαγγεικαηηθή 

δηέμνδνο  ζηνλ δηνγθνχκελν αξηζκφ λέσλ αλέξγσλ 

 Ζ δεκηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζην ειθπζηηθφ θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ, γηα ελίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

 Σα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ηέρλεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ χπαηζξν 

(β) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο LEADER θαη ε ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε 

 Ζ αλάζρεζε ηεο αζηπθηιίαο θαη ε παξακνλή λέσλ ζηελ χπαηζξν 

(γ) Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο , ρξήζεο ΣΠΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε επξπδσληθά δίθηπα 

 

4.1.3. Weaknesses identified in the programming area 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

(α) Πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ γήξαλζε  ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δελ απνηειεί ηζρπξφ ζηνηρείν εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο 

 Ζ έιιεηςε κεραληζκψλ πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ χπαηζξν, απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην 

ιφγν. 

 Ζ έιιεηςε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή ζηήξημεο κεηαθνξάο ζε ζέκαηα 

έξεπλαο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε δηάρπζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηελ εηνηκαζία θαθέισλ ΠΟΠ/ΠΓΔ γηα ηελ θαηνρχξσζε πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

β) Δλίζρπζε  ησλ δεζκψλ ηνπ γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

 Δθηηκάηαη φηη νη δαπάλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε Δ&Κ βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ιφγσ 

ηνπ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ αιπζίδα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη σο πνιχ ραιαξή 

θαη αδχλακε, κε απνηέιεζκα ηα πξνγξάκκαηα Δ&Κ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ ζπζρεηηζκφ κε 

ζέκαηα αγνξψλ, εκπνξίαο, θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ θαη πξνψζεζεο.  Χο εθ ηνχηνπ, 
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ην  πνιιαπιαζηαζηηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Δ&Κ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

θιάδν είλαη πνιχ κηθξφ κε πεξηνξηζκέλε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, κε 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ή πξαθηηθψλ κεηαζπιιεθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 Δληνπίδεηαη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δηαηξνθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ θαη γεληθφηεξα πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε απνηειέζκαηα Δ&Κ γηα ηελ πηνζέηεζε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 

γ) Πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γεσξγψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

 Απνπζία κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ 

 Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ θξίλεηαη σο πνιχ ρακειφ ζε ζέκαηα:  α) 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, β) ηερληθήο θαηάξηηζεο, γ) επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο, ελψ απνπζηάδεη ε 

«θνπιηνχξα» ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο γεσξγνχο. 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο γεσξγψλ γηα θαηάξηηζε ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο γεσξγίαο 

 Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ εζηηάδνληαη ζε 

ζέκαηα πξαθηηθψλ γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη δελ εμεηάδνληαη νχηε παξέρνληαη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα  επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο,  ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ ιείπνπλ θη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο θαηάξηηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 

θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

(α) Γηεπθφιπλζε αλαδηάξζξσζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θπξίσο 

εθκεηαιιεχζεηο κε ρακειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά, εθκεηαιιεχζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη εθκεηαιιεχζεηο κε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε γεσξγία 

 Μηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 Υακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε γεσξγία έλαληη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ιφγσ 

αδπλακίαο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

 Υακειφο ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπ αθαζαξίζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε γεσξγία. 

 Τςειφ θφζηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο (ιφγσ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο ΑΠΔ). 

 Πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο αξδεχζηκνπ λεξνχ θαη ςειφ θφζηνο άληιεζεο απφ γεσηξήζεηο ιφγσ 

κεγάινπ βάζνπο θαη ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ άληιεζε 

 Πεξηνξηζκέλε ηερλνγλσζία ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα παξαγσγήο (π.ρ. νινθιεξσκέλε 

θαηαπνιέκεζεο ερζξψλ). 

 εκαληηθή απφζηαζε απφ ηηο θπξηφηεξεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, ε νπνία ζπληειεί ζηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. λσπά πξντφληα). 

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

κεζνπξψηκε θαη φςηκε εγρψξηα παξαγσγή. 
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 Έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε ζρέζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ πξνο 

εηζαγσγέο 1 πξνο 4,5. 

 Υακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο ηππνπνίζεο – 

κεηαπνίεζεο ζε αξθεηνχο θιάδνπο. 

 ηε κεηαπνίεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ θπηηθήο παξαγσγήο κε κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

παξαηεξείηαη αλεπαξθήο νξγάλσζε, κέηξην ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη απνπζία θαηλνηνκίαο. 

 Πεξηνξηζκέλε γλψζε ζε ηερλνινγίεο κεηαπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 Τςειή εμάξηεζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, απμάλνληαο ην θφζηνο 

παξαγσγήο, κείσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηαδηαθή έμνδν ησλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθψλ 

κνλάδσλ. Ηδηαίηεξα νμχ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία ηδίσο ζε 

θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, πνπ απνπζηάδνπλ νη βνζθφηνπνη 

 Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ (ζπκππθλσκέλσλ) δσνηξνθψλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο (θπξίσο ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ηεο παξαγσγήο απγψλ), ελψ ηαπηφρξνλα 

παξαηεξείηαη αχμεζε εηζαγφκελσλ λενζζψλ απγνπαξαγσγήο. 

(β) Γηεπθφιπλζε αλαλέσζεο γελεψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα 

 Γπζκελήο ειηθηαθή ζχλζεζε θαη γήξαλζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ κε ρακειφ επίπεδν θαηάξηηζεο 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

α) Καιχηεξε ελζσκάησζε ηεο πξσηνγελήο παξαγσγήο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο, πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδσλ παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 ε επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ εληνπίδεηαη  πεξηνξηζκέλε 

εμσζηξέθεηα, αδχλακε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε θαη εκπνξηθή αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη 

έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε Οκάδεο Παξαγσγψλ γηα δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ δηάζεζεο. Χο εθ 

ηνχηνπ εληνπίδεηαη άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. 

 Ζ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ΠΟΠ/ΠΓΔ, αθνχ κέρξη 

ζήκεξα ε Κχπξνο έρεη εγγξάςεη κφλν δχν πξντφληα ΠΓΔ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα γξαθεηνθξαηηθνχ 

εζληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη  ιφγσ έιιεηςεο έξεπλαο θαη επηζηεκνληθψλ ζηνηρεηψλ, πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ νλνκαζίεο πξντφλησλ σο ΠΟΠ/ΠΓΔ. 

 Έιιεηςε ζηξαηεγηθήο δηθηχσζεο γχξσ απφ εζεινληηθνχ ραξαθηήξα ζήκαηα πνηφηεηαο κε 

απνηέιεζκα ηα ηνπηθά πξντφληα λα κελ ηπγράλνπλ αλαγλψξηζεο. Ζ κε εκπινθή ησλ παξαγσγψλ 

ζην ζχζηεκα εκπνξίαο, δε βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε/ ελίζρπζε γλψζεο ησλ αγξνηψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη εκπνξίαο. 

 Ο κνλαδηθφο αλεπηπγκέλνο ζεζκφο πξντφλησλ πνηφηεηαο είλαη ηα πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο, 

πνπ φκσο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο. 

 Υακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαζψο θαη 

πεξηνξηζκέλε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ αλππαξμία επψλπκσλ λσπψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, 

δελ αθελεη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ ε πξνβνιή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ είλαη αλεπαξθήο. 
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β) ηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

 Όπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 Πεξηνξηζκέλε θάιπςε ηνπ εχξνπο ησλ δεκηψλ, κε θάιπςε ησλ δαπαλψλ απνθαηάζηαζεο 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, κεδεληθή θάιπςε ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ησλ θπηηθψλ 

αζζελεηψλ θαη αλππαξμία εξγαιείνπ ζηαζεξνπνίεζεο εηζνδήκαηνο 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία  

(α) Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Με ζεζκνζέηεζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο 

(β) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ 

 Αξηζκφο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ κε ειιηπείο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο  ιπκάησλ 

 Τςειή θαηαλάισζε  ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ  πνπ νδεγνχλ ζε  ππνβάζκηζε ηνπ  εδάθνπο. 

(γ) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο εδάθνπο 

 Δγθαηάιεηςε γεσξγηθήο γεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα εγθαηάιεηςε κεγάισλ εθηάζεσλ 

ακπειψλσλ 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο 

κεηαζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

(α)  Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία 

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πδάησλ πρ 

ηελζηνκέηξσλ, κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ 

 Πνιχ πεξηνξηζκέλε ρξήζε θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ πδξνπνλίαο ζε ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

(β) Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

 Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ΑΠΔ 

(γ) Γηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ, ππνπξντφλησλ απνβιήησλ ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ 

εθηφο ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο βηνηθνλνκίαο 

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ειηαθήο / αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ άληιεζε ππνγείσλ λεξψλ γηα άξδεπζε, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο άληιεζεο 

 Απνπζία νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ γεσξγηθψλ απνβιήησλ 

 Αχμεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 
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(δ) Πξνψζεζε δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

 πρλέο ππξθαγηέο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ δέζκεπζεο  

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(α) Γηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

 αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ θαη αλάδεημεο ησλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ γηα ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 ζνβαξή αδπλακία πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κέζεο 

εηήζηαο πιεξφηεηαο ησλ θιηλψλ ζην 22% (2012), δηακνξθψλνληαο  ηελ πιεξφηεηα ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζην 0,34 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή ηε βησζηκφηεηα ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ ιεθζεί ππφςε ην ςειφ επελδπηηθφ θφζηνο γηα 

ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ππνδνκψλ. 

 ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

ηνπίνπ σο ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο «ηαπηφηεηαο» πξννξηζκνχ, φπσο  επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πιένλ 

πξφζθαηε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πεξηεγεηψλ (ΚΟΣ 2010). 

(β) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Πιεζπζκηαθή απνςίισζε, γεξαζκέλε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Αλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν ζε αξθεηέο θνηλφηεηεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

πιεζπζκηαθή απνςίισζε, ηελ  εγθαηάιεηςε κεγάισλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

νξεηλνχ θαη εκηνξεηλνχ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. 

(γ) Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Τζηέξεζε παξαηεξείηαη  ζηνπο ηνκείο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο θαη 

εκηνξεηλέο πεξηνρέο φπσο επίζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. 

 

4.1.4. Opportunities identified in the programming area 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

(α) Πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαη ε εληζρπκέλε δνκή ησλ εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ, ηδηαίηεξα ηνπ ΗΓΔ θαη ηνπ ΣΔΠΑΚ, κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ, ε νπνία κπνξεί 



40 

λα βνεζήζεη ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

 Σν άξζξν 36 ηνπ λένπ Καλνληζκνχ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα πνπ ζα αλαιάβνπλ φιεο ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ εξεπλψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή. 

β) Δλίζρπζε  ησλ δεζκψλ ηνπ γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

 Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εηδηθφηεξα ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επθαηξία 

αμηνπνίεζεο ηνπο, ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή γεσξγία φζν θαη ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο, κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ δξάζεηο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή/θαη 

κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο. 

 Σα θππξηαθά αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ 

δηαηξνθηθή ηνπο αμία ηα νπνία δελ έρνπλ αληρλεπζεί θαη κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ κέζσ ηεο Δ&Κ. 

 Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ δηεπξχλεη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηψλ ζε φηη αθνξά ηε γελεηηθή ηαπηνπνίεζε θπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή/ 

πξνψζεζε απηνθπψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

γ) Πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Ζ αλαλέσζε ηνπ γεσξγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα δηνρεηεχζεη 

λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ππξήλα εθπαίδεπζεο. 

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε δηθηχσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνπο  ηνκείο γεσξγίαο θαη 

δαζνθνκίαο. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 

θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

(α) Γηεπθφιπλζε αλαδηάξζξσζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θπξίσο 

εθκεηαιιεχζεηο κε ρακειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά, εθκεηαιιεχζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη εθκεηαιιεχζεηο κε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο απφ ηε γεσξγία 

 Ο δηεζλήο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ην 

απμεκέλν  ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο πξννπηηθέο δηείζδπζεο ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηηο  δηεζλείο αγνξέο. 

 Οη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ρξήζεηο πέξαλ ηεο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ  κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο. 

 Σα λέα εξγαιεία ηεο ΚΑΠ εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εγγπνδνζία θαη 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ) θαη αλακέλεηαη λα ππνθηλήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξαγσγήο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ, 

πιεξνθφξεζε θαη δηαζχλδεζε). 

 Ζ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. ρξήζεο ηελζηνκέηξσλ, 

εθαξκνγήο σξαξίσλ άξδεπζεο,  επηινγήο αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ θαη εθαξκνγήο δηαθφξσλ 
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αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ φπσο ε ακεηςηζπνξά) αλακέλεηαη φηη ζα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο. 

 Ζ εθαξκνγή γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ θαη ζε ζέκαηα δηαηξνθήο 

ησλ δψσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

θηελνηξνθίαο. 

 Ζ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ αηγνπξφβεην γάια 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ ηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

(β) Γηεπθφιπλζε αλαλέσζεο γελεψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα 

 Ζ δηαθαηλφκελε επηζηξνθή λέσλ ζηελ γεσξγία (ιφγσ θξίζεο), κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο, βειηηψλνληαο αθελφο ηελ ειηθηαθή 

ζχλζεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ θαη αλαβαζκίδνληαο αθεηέξνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

α) Καιχηεξε ελζσκάησζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο, πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 Ζ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε απεηιή πνπ ζπληζηά ε δηείζδπζε εηζαγφκελσλ πξντφλησλ πηζαλφλ λα 

απνηειέζνπλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο. 

 Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηνρχξσζεο νλνκαζηψλ πξντφλησλ κέζσ ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κε ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ πξνψζεζεο αιιά θαη ε ζχλδεζε κε 

ηνλ ηνπξηζκφ, απνηεινχλ επθαηξίεο πνπ πξέπεη λ αμηνπνηεζνχλ. Δπηπιένλ ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πιεξνθφξεζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, γηα ηελ αμία ησλ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ δηέπνληαη απφ απηά, αλακέλεηαη λα δψζνπλ κηα ψζεζε ζηελ 

ηνπηθή αγξνηηθή νηθνλνκία. εκεηψλεηαη φηη ν κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΟΠ/ΠΓΔ πνπ 

εθθξεκνχλ πξνο έγθξηζε παξέρεη κηα ζεκαληηθή επθαηξία αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα απηά. 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Κ.Α.Π. δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο ηνπ νλφκαηνο ησλ θππξηαθψλ 

παηαηψλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ θαηνρχξσζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο ηεο ληφπηαο θπιήο σο  πξντφλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο , κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ. 

 Οη δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ γηα θνηλή πξνκήζεηα δσνηξνθψλ θαη θνηλή 

δηαπξαγκάηεπζε-εκπνξία ηνπ θξέαηνο, κπνξνχλ επίζεο λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

θηελνηξνθίαο. 
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(β) ηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

 Ζ γεσξγηθή αζθάιηζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζα απφ ην λέν Καλνληζκφ ν νπνίνο παξέρεη γηα 

πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο κέηξσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ δεκηέο απφ δπζκελή 

θιηκαηηθά θαηλφκελα, δσηθέο ή θπηηθέο αζζέλεηεο θα ζα ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. Δλφςεη ηεο ζηελφηεηαο ησλ εζληθψλ πφξσλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πθηζηακέλεο θάιπςεο δεκηψλ κέζσ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ 

θαη δηφξζσζεο ηεο ζηξέβισζεο πνπ ππάξρεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν ζρεδίσλ κε ηελ ελνπνίεζε 

ηνπο. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηε δαζνθνκία  

(α) Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Ζ πξνψζεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο. 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηνπ πξψηνπ (πξαζίληζκα) θαη δεχηεξνπ 

(αγξνπεξηβαιινληηθά) ππιψλα 

 (β) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ 

 Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδάησλ 

 Ζ δηελέξγεηα ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ  επεμεξγαζίαο πδάησλ 

 (γ) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο εδάθνπο 

 Ζ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηε δαζνθνκία  

(α)  Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία 

 Αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ θαη πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ άξδεπζεο 

(β) Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

 Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο  ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 

(γ) Γηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ, ππνπξντφλησλ, απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ 

πιψλ εθηφο ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο βηνηθνλνκίαο 
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 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ 

 (δ) Μείσζε εθπνκπψλ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη  κεζαλίνπ απφ ηε γεσξγία 

 Ζ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΠΑΑ 2004-2013 επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ επελδπηηθψλ 

κέηξσλ 

(ε) Πξνψζεζε δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

 Ζ εγθαηάιεηςε εθηάζεσλ γηα γεσξγηθή ρξήζε επηηξέπεη ηελ δάζσζε γεσξγηθψλ γαηψλ 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(α) Γηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Ζ  θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο άιισλ ηνκέσλ θαη 

θιάδσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε γεσξγία, ε κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε ελέξγεηα σο νη 

πιένλ ζεκαληηθνί . 

 Έληνλε θηλεηνπνίεζε θνξέσλ ζε ζέκαηα γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη πξνβνιήο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ κέζα απφ ηα κελνχ ησλ θέληξσλ εζηίαζεο θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 Οη ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο ππαίζξνπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο δηακφξθσζεο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ θππξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

β) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ έκθαζε πνπ απνδίδνπλ νη θαλνληζκνί ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 -2020 ζηελ 

Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Αλάπηπμε. 

(γ) Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθά ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε 

αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο απφ ηελ Κχπξν ησλ ζπζηάζεσλ γηα ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία 

Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην 

 

4.1.5. Threats identified in the programming area 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

(α) Πξνψζεζε θαηλνηνκίαο θαη βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Καζψο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηξέρνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ε πζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ηφζν 
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ζηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο παξαγφκελεο γλψζεο φζν θαη ζηελ έιιεηςε δνκψλ Δ&Κ κε 

επίθεληξν ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλακέλεηαη φηη δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ράζκα αλάκεζα 

ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηνπο Κχπξηνπο παξαγσγνχο. 

 Ζ ζχζηαζε θαηλνηφκσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζηελ θππξηαθή 

γεσξγία. 

(β) Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπ γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 Ζ έιιεηςε θαηλνηνκηψλ ζηε γεσξγία θαζηζηά ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αληαγσληζηηθφ εθφζνλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο παξακέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα, ε κνλαδηθφηεηα ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο 

δελ αλαδεηθλχεηαη θαη ε γεσξγία δελ πξνζαξκφδεηαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

(γ) Πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Οη ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη ηε δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο 

 Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο/γλψζεσλ ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο, θπξίσο ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη κάξθεηηλγθ, δε ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

παγθνζκηνπνηκέλεο αγνξάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 

θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

(α) Γηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, 

θπξίσο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ρακειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά, εθκεηαιιεχζεηο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη εθκεηαιιεχζεηο κε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο απφ ηε γεσξγία 

 Ζ επηθξαηνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηδείλσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη πίζηεο 

θαη ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηελ θαηαλάισζε πνηνηηθψλ, επσλχκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ 

 Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο φζν θαη κε ηα γεσξγηθά 

πξντφληα θαη ηξφθηκα θαη εηδηθφηεξα: α) ε ζπλερήο άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ αιιά θαη ησλ 

ππφινηπσλ γεσξγηθψλ εηζξνψλ (ιηπαζκάησλ θαη θπηνθάξκαθσλ πνπ ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 

εηζαγφκελα), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο 

(θεθαιαίνπ-επηηνθίσλ, δαλεηζκνχ, ελέξγεηαο) ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ. ηελ θηελνηξνθία, ε 

ζπλερήο αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ζηηεξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, β) Ζ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο δηεζλείο 

ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ ζπλδπάδεηαη 

κε απμαλφκελε παξαγσγή νκνεηδψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 

 Ζ κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο γεσξγίαο (εθηαξηθέο θαη θεθαιηθέο 

εληζρχζεηο) αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κεγάινπ αξηζκνχ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Ζ ζπλερήο κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηνπ φγθνπ παξαγσγήο επηδεηλψλεη ην 

ρακειφ βαζκφ απηάξθεηαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα. 
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 H αλεπάξθεηα ηθαλνπνηεηηθψλ πνζνηήησλ αξδεχζηκνπ λεξνχ θαη ε ζπλερήο κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

απνζεκάησλ λεξνχ άξδεπζεο, ελδέρεηαη αθ‟ ελφο λα απμήζνπλ ην θφζηνο άξδεπζεο θαη αθ‟ εηέξνπ 

λα απνηειέζνπλ θξίζηκν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή 

 H αδπλακία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ λα παξέρνπλ δάλεηα ελδέρεηαη λα απνηειέζεη 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα επελδχζεηο ζηελ γεσξγία, θηελνηξνθία θαη κεηαπνίεζε 

(β) Γηεπθφιπλζε αλαλέσζεο γελεψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα 

 Πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο δηάξζξσζεο ζηηο αγξνηηθέο θαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

α) Καιχηεξε ελζσκάησζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο, πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδσλ παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 Απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ε αδχλακε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ παξαγσγψλ ζηε δηαηξνθηθή 

αιπζίδα αθνχ απηή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ησλ παξαγσγψλ  ιφγσ 

κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πιεξσκή ηνπο απφ ηνπο εκπφξνπο . 

 Σαπηφρξνλα, ε αδχλακε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 

εηζαγφκελσλ ζηε βάζε ρακειφηεξεο ηηκήο, ελψ ε νηθνλνκηθή θξίζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο εκπνξίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ηε ζπγθέληξσζεο ηνπ ηνκέα δηαλνκήο 

θαη ιηαληθήο πψιεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 Ζ έιιεηςε πξνηχπσλ πνηφηεηαο γηα ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα απφ αηγνπξφβεην 

γάια δεκηνπξγεί ζπλζήθεο άληζνπ αληαγσληζκνχ κε ην αγειαδηλφ, πνπ αθελφο παξάγεηαη 

νηθνλνκηθφηεξα θαη αθεηέξνπ έρεη ρακειφηεξε ηηκή θαη εμαζθαιηζκέλε δηάζεζε. 

(β) ηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο ελδέρεηαη επίζεο λα δπζθνιέςεη ηελ 

θαηαβνιή  ησλ αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ελψ ε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα δπλαηφλ λα 

επηθέξεη επηπηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηε δνκή ηνπ ΟΓΑ. Οη δχν απηνί παξάγνληεο 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο ζηελ 

Κχπξν. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηε δαζνθνκία  

(α) Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
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 Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ Νatura 

 Καζπζηέξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο 

 Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθηάζεσλ κε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ 

(β) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ 

 Έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ ιεηςπδξίαο ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο 

(γ) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο εδάθνπο 

 Ζ κε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ βνζθνθφξησζε 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο εγθαηάιεηςεο γεσξγηθήο γεο θαη ε κε απαγφξεπζε ησλ γεσηξήζεσλ 

 Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ηε δαζνθνκία  

(α)  Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία  

 Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο νδεγίαο γηα ηα χδαηα (απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ, 

ρακειή ηηκνιφγεζε χδαηνο)  

 Απνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ  

(β) Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

 Απνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ  

 (γ) Γηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ, ππνπξντφλησλ, απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ 

πιψλ εθηφο ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο βηνηθνλνκίαο 

 Απνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ  

(δ) Μείσζε εθπνκπψλ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη  κεζαλίνπ απφ ηε γεσξγία 

 Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε αγξνπεξηβαιινληηθά  κέηξα 

 (ε) Πξνψζεζε δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία   

 Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε αγξν-δαζηθά  κέηξα 

 Αχμεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ σο απνηέιεζκα ηε θιηκαηηθήο αιιαγήο 
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(α) Γηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Μείσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

απφ πξννξηζκνχο ρακεινχ θφζηνπο 

 Ζ κεγάιε εμάξηεζε ηνπ θππξηαθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο δηεζλείο TOUR OPERATOR 

 H κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Κππξίσλ πνπ απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ πειαηψλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

 Ζ απνπζία δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ «δηαθξηηνχ αγξνηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο» 

(β) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ΟΣΓ ίζσο πεξηνξίζεη ηνλ ξφιν ησλ ΟΣΓ 

θαη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο Leader. 

 Ζ δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη ζηξαηεγηθά απξνζδηφξηζηε γηα 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηα αζηηθά 

θέληξα 

 H ηάζε θπγήο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε νξηζκέλεο απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο 

πεξηνρέο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ εληφο ησλ πξνζερψλ εηψλ ζε πιήξε εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ, 

κε ηελ ηάζε λα είλαη ήδε ζρεδφλ κε αλαζηξέςηκε ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο 

 Ζ εγθαηάιεηςε αγξνηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ ζηεξεί ζηελ χπαηζξν ηνπο αλαγθαίνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζπλερή θξνληίδα θαη αεηθφξν αλάπηπμε 

(γ) Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Ζ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ιφγσ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ 
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4.1.6. Common Context Indicators 

I Socio-economic and rural situation 

1 Population 

Indicator name Value Unit Year 

total 862,011 Inhabitants 2012   

rural NA % of total   

intermediate 100 % of total 2012   

urban NA % of total   

2 Age Structure 

Indicator name Value Unit Year 

total < 15 years 16.5 % of total population 2012   

total 15 - 64 years  70.7 % of total population 2012   

total > 64 years 12.8 % of total population 2012   

rural <15 years NA % of total population   

rural 15 - 64 years NA % of total population   

rural > 64 years NA % of total population   

3 Territory 

Indicator name Value Unit Year 

total 9,251 Km2 2012   

rural NA % of total area   

intermediate 100 % of total area 2012   

urban NA % of total area   

4 Population Density 

Indicator name Value Unit Year 

total 92.3 Inhab / km2 2011   

rural NA Inhab / km2   

5 Employment Rate 

Indicator name Value Unit Year 

total (15-64 years) 64.6 % 2012   

male (15-64 years) 70.4 % 2012   

female (15-64 years) 59.4 % 2012   

* rural (thinly populated) (15-64 years) 60.7 % 2012   

total (20-64 years) 70.2 % 2012   

male (20-64 years) 76.1 % 2012   

female (20-64 years) 64.8 % 2012   

6 Self-employment rate 

Indicator name Value Unit Year 

total (15-64 years) 13.7 % 2012   

7 Unemployment rate 

Indicator name Value Unit Year 

total (15-74 years) 11.9 % 2012   

youth (15-24 years) 27.8 % 2012   

rural (thinly populated) (15-74 years) 12.9 % 2012   

youth (15-24 years) 30.6 % 2012   

8 GDP per capita 
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Indicator name Value Unit Year 

total 91 Index PPS (EU-27 = 100) 2012 p 

* rural NA Index PPS (EU-27 = 100)   

9 Poverty rate 

Indicator name Value Unit Year 

total 23.7 % of total population 2011   

* rural (thinly populated) 25.8 % of total population 2011   

10 Structure of the economy (GVA) 

Indicator name Value Unit Year 

total 16,283.5 EUR million 2012   

primary 2.3 % of total 2012   

secondary 15.4 % of total 2012   

tertiary 82.3 % of total 2012   

rural NA % of total   

intermediate 100 % of total 2010   

urban NA % of total   

11 Structure of Employment 

Indicator name Value Unit Year 

total 376.6 1000 persons 2012   

primary 3.6 % of total 2012   

secondary 17.5 % of total 2012   

tertiary 78.9 % of total 2012   

rural NA % of total   

intermediate 100 % of total 2010   

urban NA % of total   

12 Labour productivity by economic sector 

Indicator name Value Unit Year 

total 43,238.2 EUR/person 2012   

primary 26,759.1 EUR/person 2012   

secondary 38,188.4 EUR/person 2012   

tertiary 45,116.5 EUR/person 2012   

rural NA EUR/person   

intermediate 40,213.6 EUR/person 2010   

urban NA EUR/person   
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II Agriculture/Sectorial analysis 

13 Employment by economic activity 

Indicator name Value Unit Year 

total 388.6 1000 persons 2012   

agriculture 9.8 1000 persons 2012   

agriculture 2.5 % of total 2012   

forestry 1.1 1000 persons 2012   

forestry 0.3 % of total 2012   

food industry 9 1000 persons 2012   

food industry 2.3 % of total 2012   

tourism 29.9 1000 persons 2012   

tourism 7.7 % of total 2012   

14 Labour productivity in agriculture 

Indicator name Value Unit Year 

total 12,792.4 EUR/AWU 
2010 - 

2012   

15 Labour productivity in forestry 

Indicator name Value Unit Year 

total 16,300 EUR/AWU 
2008 - 

2010   

16 Labour productivity in the food industry 

Indicator name Value Unit Year 

total 29,405 EUR/person 2010   

17 Agricultural holdings (farms) 

Indicator name Value Unit Year 

total 38,860 No 2010   

farm size <2 Ha 29,200 No 2010   

farm size 2-4.9 Ha 5,620 No 2010   

farm size 5-9.9 Ha 2,030 No 2010   

farm size 10-19.9 Ha 1,010 No 2010   

farm size  20-29.9 Ha 370 No 2010   

farm size 30-49.9 Ha 290 No 2010   

farm size 50-99.9 Ha 220 No 2010   

farm size >100 Ha 120 No 2010   

farm economic size <2000 Standard Output (SO) 22,160 No 2010   

farm economic size 2.000 - 3.999 SO 6,170 No 2010   

farm economic size 4.000 - 7.999 SO 4,210 No 2010   

farm economic size 8.000 - 14.999 SO 2,340 No 2010   

farm economic size 15.000 - 24.999 SO 1,230 No 2010   

farm economic size 25.000 - 49.999 SO 1,180 No 2010   

farm economic size 50.000 - 99.999 SO 810 No 2010   

farm economic size 100.000 - 249.999 SO 500 No 2010   

farm economic size 250.000 - 499.999 SO 150 No 2010   

farm economic size > 500.000 SO 110 No 2010   

average physical size 3 ha UAA/holding 2010   

average economic size 11,808.76 EUR of SO/holding 2010   

average size in labour units (persons) 2.1 Persons/holding 2010   
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average size in labour units (AWU) 0.5 AWU/holding 2010   

18 Agricultural Area 

Indicator name Value Unit Year 

total UAA 118,400 ha 2010   

arable 71.7 % of total UAA 2010   

permanent grassland and meadows 1.8 % of total UAA 2010   

permanent crops 26.5 % of total UAA 2010   

19 Agricultural area under organic Farming 

Indicator name Value Unit Year 

certified 1,640 ha UAA 2010   

in conversion 360 ha UAA 2010   

share of UAA (both certified and conversion) 1.7 % of total UAA 2010   

20 Irrigated Land 

Indicator name Value Unit Year 

total 28,290 ha 2010   

share of UAA 23.9 % of total UAA 2010   

21 Livestock units 

Indicator name Value Unit Year 

total 200,750 LSU 2010   

22 Farm labour force 

Indicator name Value Unit Year 

total regular farm labour force 82,040 Persons 2010   

total regular farm labour force 16,720 AWU 2010   

23 Age structure of farm managers 

Indicator name Value Unit Year 

total number of farm managers 38,860 No 2010   

share of < 35 y 2.6 % of total managers 2010   

ratio <35 / >= 55 y 4.2 
No of young managers by 100 elderly 

managers 
2010   

24 Agricultural training of farm managers 

Indicator name Value Unit Year 

share of total managers with basic and full agricultural training 5.7 % of total 2010   

share of manager < 35 y with basic and full agricultural training 6.9 % of total 2010   

25 Agricultural factor income 

Indicator name Value Unit Year 

total 8,555.1 EUR/AWU 2012   

total (index) 69.3 Index 2005 = 100 2012   

26 Agricultural Entrepreneurial Income 

Indicator name Value Unit Year 

Standard of living of farmers 11,216.2 EUR/AWU 2012   

Standard of living of farmers as a share of the standard of living of persons employed in 

other sectors 
57.1 % 2012   

27 Total factor productivity in agriculture 

Indicator name Value Unit Year 

total (index) 112 Index 2005 = 100 
2009 - 

2011   

28 Gross fixed capital formation in agriculture 

Indicator name Value Unit Year 

GFCF 10.8 EUR million 2011   
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share of GVA in agriculture 3 % of GVA in agriculture 2011   

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) 

Indicator name Value Unit Year 

total 387.1 1000 ha 2010   

share of total land area 42 % of total land area 2010   

30 Tourism infrastructure 

Indicator name Value Unit Year 

bed-places in collective stablishments 87,082 No of bed-places 2011   

rural NA % of total   

intermediate 100 % of total 2011   

urban NA % of total   
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III Environment/climate 

31 Land Cover 

Indicator name Value Unit Year 

share of agricultural land 47.8 % of total area 2006   

share of natural grassland 3 % of total area 2006   

share of forestry land 16.7 % of total area 2006   

share of transitional woodland shrub 4.3 % of total area 2006   

share of natural land 19.2 % of total area 2006   

share of artificial land 8.4 % of total area 2006   

share of other area 0.6 % of total area 2006   

32 Areas with Natural Constraints 

Indicator name Value Unit Year 

total 60.2 % of total UAA 2005   

mountain 12.6 % of total UAA 2005   

other 34.4 % of total UAA 2005   

specific 13.2 % of total UAA 2005   

33 Farming intensity 

Indicator name Value Unit Year 

low intensity 44 % of total UAA 2007   

medium intensity 13.4 % of total UAA 2007   

high intensity 42.6 % of total UAA 2007   

grazing 0 % of total UAA 2010   

34 Natura 2000 areas 

Indicator name Value Unit Year 

share of the territory 28.4 % of territory 2011   

share of UAA (incl. natural grassland) 6 % of UAA 2011   

share of total forestry area 50.4 % of forest area 2011   

35 Farmland Birds index (FBI) 

Indicator name Value Unit Year 

total (index) NA Index 2000 = 100   

36 Conservation status of agricultural habitats (grassland) 

Indicator name Value Unit Year 

favourable  50 % of assessments of habitats 2001 - 2006   

unfavourable - inadequate 25 % of assessments of habitats 2001 - 2006   

unfavourable - bad 0 % of assessments of habitats 2001 - 2006   

unknown 25 % of assessments of habitats 2001 - 2006   

37 HNV Farming 

Indicator name Value Unit Year 

total NA % of total UAA   

38 Protected Forest 

Indicator name Value Unit Year 

class 1.1 1.2 % of FOWL area 2011   

class 1.2 5.6 % of FOWL area 2011   

class 1.3 0 % of FOWL area 2011   

class 2 0 % of FOWL area 2011   

39 Water Abstraction in Agriculture 
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Indicator name Value Unit Year 

total 91,509.6 1000 m3 2010   

40 Water Quality 

Indicator name Value Unit Year 

Potential surplus of nitrogen on agricultural land 115.8 kg N/ha/year 2005 - 2008   

Potential surplus of phosphorus on agricultural land 20.3 kg P/ha/year 2005 - 2008   

Nitrates in freshwater - Surface water: High quality 50 % of monitoring sites 2010   

Nitrates in freshwater - Surface water: Moderate quality 39.3 % of monitoring sites 2010   

Nitrates in freshwater - Surface water: Poor quality 10.7 % of monitoring sites 2010   

Nitrates in freshwater - Groundwater: High quality 72.1 % of monitoring sites 2010   

Nitrates in freshwater - Groundwater: Moderate quality 10.5 % of monitoring sites 2010   

Nitrates in freshwater - Groundwater: Poor quality 17.4 % of monitoring sites 2010   

41 Soil organic matter in arable land 

Indicator name Value Unit Year 

Total estimates of organic carbon content  NA mega tons   

Mean organic carbon content NA g kg-1   

42 Soil Erosion by water 

Indicator name Value Unit Year 

rate of soil loss by water erosion NA tonnes/ha/year   

agricultural area affected NA 1000 ha   

agricultural area affected NA % of agricultural area   

43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry 

Indicator name Value Unit Year 

from agriculture 6.3 kToe 2010   

from forestry 5 kToe 2010   

44 Energy use in agriculture, forestry and food industry 

Indicator name Value Unit Year 

agriculture and forestry 41 kToe 2011   

use per ha (agriculture and forestry) 81.5 kg of oil equivalent per ha of UAA 2011   

food industry 16 kToe 2011   

45 GHG emissions from agriculture 

Indicator name Value Unit Year 

total agriculture (CH4 and N2O and soil emissions/removals) 669.7 1000 t of CO2 equivalent 2010   

share of total GHG Emissions 6.3 % of total net emissions 2010   
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4.2. Needs assessment 

Title (or reference) of the need 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives 

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

Climate change 

mitigation and 

adaptation 

Innovation 

I. Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

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

II. Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία γηα ηε 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή X X X X X X     X X X X X    X X X 

III. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ X X  X  X     X X X        X 

IV. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 
πξντφλησλ X  X   X                

IX. Αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο πςειήο 

θπζηθήο αμίαο θαη ηηο πεξηνρέο NATURA 2000 X       X  X         X X  

V.Αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ 

γεσξγψλ θαη κείσζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ηηκψλ 

παξαγσγνπ θαη ιηαληθήο ηηκήο X     X                

VI. Μεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ 

παξαγσγνχ κέζσ πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο X   X  X                

VII. Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ 

γεσξγηθψλ γαηψλ        X  X         X X  

VIII. Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ 
πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο X       X X X X        X X  

X.Πξνψζεζε ΑΠΔ θαη δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηα δάζε X   X        X X      X X  

XI.Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ X   X     X  X        X X X 
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XII. Αλάγθε κείσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη 

εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα X   X          X X    X X  

XIII. Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε δαζηθψλ εθηάζεσλ               X    X X  

XIV. Αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ                X X X X  X 

XV. Αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο    X X        X   X  X   X 
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4.2.1. I. Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of 

European landscapes 

 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management 

 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

 6B) Fostering local development in rural areas 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

 Innovation 

Description 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ 

θξίλεηαη πνιχ ρακειφ ζε ζέκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο, 

ελψ απνπζηάδεη ε θνπιηνχξα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σα κέρξη ζήκεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

επηθεληξψλνληαλ ζε ζέκαηα γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο ρσξίο ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζε ζέκαηα 

επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ ζηηο αγνξέο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σν λέν πιαίζην παξνρήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ζηνπο γεσξγνχο ζα είλαη ηδηάηηεξα 

εληζρπκέλν θαη ζα επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ην παξειζφλ. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο πξνζπάζεηαο ζα απνηειεί ε αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ κεηαθνξάο ησλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ κε παξάιιειε εζηίαζε / επηθέληξσζε ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

θαη νκάδεο αγξνηψλ. 
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4.2.2. II. Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 

innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance 

 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 

generational renewal 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing 

 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture 

 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

 Innovation 

Description 

Ζ αλάιπζε SWOT θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. Ζ γήξαλζε ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο. 

ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ζα επηδησρζεί ε δηάρπζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ θαη αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, είλαη άκεζα εμαξηψκελε ηφζν απφ ηελ 

αλάδεημε ηεο  κνλαδηθφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (Πξντφληα 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο, Βηνινγηθά 

θαη πξντφληα θνπ θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο) φζν θαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ 
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ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο. Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, έρεη δηαθαλεί ε ειιηπήο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο αιιά θαη ε απνπζία θνπιηνχξαο θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο  ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα 

ππνζηήξημεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Απφ ηελ άιιε ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ αλακέλεηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. 

 

4.2.3. III. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 

innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing 

 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

Cross cutting objectives 

 Innovation 

Description 

Απφ ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ θπξίσο ηνπ επελδπηηθνχ κέηξνπ, πξνσζείηαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δληνχηνηο, φπσο έρεη εληνπηζηεί θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOT 

εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο ηππνπνίεζεο-

κεηαπνίεζεο ζε αξθεηνχο αθφκε θιάδνπο. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο απαηηνχκελεο εξγαζίαο 

ζηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο παξακέλεη ζε ςειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Χο εθ ηνχηνπ πξνσζνχληαη δξάζεηο εθζπγξρνληζκνχ θαη πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ 

ζπζηεκάησλ ηφζν θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ φζν θαη θαηά ηελ παξαγσγή 

γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ. 
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4.2.4. IV. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

Description 

Δλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ SWOT είλαη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ην 

ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο ζηνπο πιείζηνπο 

θιάδνπο ηεο γεσξγίαο ηεο Κχπξνπ. Γηα ακβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα δσζνχλ εληζρχζεηο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα δεκηνπξγία κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο ζηνρεχνληαο ζηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ πςειήο αληαγσληζηηθήο αμίαο. 

 

4.2.5. IX. Αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηηο πεξηνρέο NATURA 2000 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of 

European landscapes 

 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

Ζ Κχπξνο ιφγσ ηνπ λεζηψηηθνπ ηεο ραξαθηήξα, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ πνιππνίθηινπ αλάγιπθνπ, 

ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ  θαη ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη 

πινχζηα  βηνπνηθηιφηεηα. Ζ ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ γηα ηελ νηθνινγηθή 

ηζνξξνπία, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη 

πξνθαλήο. Σα θπξηφηεξα αίηηα ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ είλαη: ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, ε κε αεηθνξνο άζθεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ε αχμεζε ηεο ξχπαλζεο, ε εηζβνιή ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ, ε ππνβάζκηζε 

ησλ  νηθνζπζηεκάησλ θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο 
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(ΣΚ) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), εκπίπηνπλ θαη γεσξγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ςειή βηνπνηθηιφηεηα ιφγσ ηεο κσζατθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο ηχπνπο 

θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα παιηά ρξφληα. Ζ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο 

γεσξγίαο ζηελ Κχπξν θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη κπνξνχλ  λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000.   

4.2.6. V.Αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ γεσξγψλ θαη κείσζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ηηκψλ 

παξαγσγνπ θαη ιηαληθήο ηηκήο 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

Description 

Ζ αλάιπζε SWOT θαηαδεηθλχεη δηαθαίλεηαη φηη νη παξαγσγνί ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα δελ θαηάθεξαλ 

επηηπρψο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά παξακέλνληαο εμαξηψκελνη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνπο εκπφξνπο. Πξνο απάκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα ην Μέηξν 9 πνπ 

αθνξά ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. Παξάιιεια κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1 θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ θαιιηεξγείηαη θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο γηα αχμεζε ηεο δχλακήο 

ηνπο ζηελ αγνξά. Άιιν ζέκα πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ 

γεσξγψλ είλαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ παξαγσγψλ ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία ζα απέδηδαλ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα θαη ζα βειηίσλαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Αθφκε παξαηεξείηαη θαη 

απνπζία κηθξψλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη βξαρείσλ αιπζίδσλ. Γηα απάκβιπλζε ησλ πην πάλσ επηδηψθεηαη ε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ε ππνβνήζεζε ηαπηνπνίεζεο ησλ θππξηαθψλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία θαθέισλ 

πξνο ππνβνιή ζε επξσπατθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθά 

θαη εζληθά ζπζηήκαηα θαη ε δεκηνπξγία βξαρεηψλ αιπζίδσλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη πην 

πάλσ επηδηψμεηο πξνσζνχληαη θαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 3 πνπ αθνξά ζηελ ελζάξξπλζε λέσλ ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαη ηνπ Μέηξνπ 16 πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

βξαρεηψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επηδηψθεηαη ε ελεκέξσζε θαη δεκνζηφηεηα 

ψζηε ην λέν Μέηξν ηεο ζπλεξγαζίαο λα γίλεη θαηαλνεηφ κε ζθνπφ λα απνθέξεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα νθέιε ζηνπο παξαγσγνχ. Καζίζηαληαη επίζεο επηιέμηκεο θαη δξάζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα 

νξγαλψζεηο θαη νκάδεο παξαγσγψλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

4.2.7. VI. Μεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ κέζσ πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
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agricultural diversification 

 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 

and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

Description 

Ζ αλάδεημε ηεο  κνλαδηθφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (Πξντφληα 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο έλδεημεο, Βηνινγηθά 

θαη Πξντφληα θνπ θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο) φζν θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη θαηλνηνκίαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη θαη' 

επέθηαζε ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνπλ νη παξαγσγνί. Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ζα δσζνχλ θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο γηα θαησρήξσζε πξντφλησλ ζηα 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο 

πνπ ζα παξάγσγνπλ πξντφληα πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

4.2.8. VII. Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ 

Priorities/Focus Areas 

 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of 

European landscapes 

 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο δηαθξίλεηαη κηα ηάζε κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηηο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο πξνο ηα αζηηθά θέληξα, εμππαθνχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εγθαηάιεςε γεσξγηθψλ 

γαηψλ. Ζ ηάζε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ιφγσ ηνπ 

κηθξνηεκαρηζκνχ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αιιά θαη ηεο έιιεηςεο πδαηηθψλ πφξσλ εηδηθφηεξα ζηηο 

εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 

Θεσξείηαη ζθφπηκε ε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο 

παξνρήο θηλήηξσλ γηα δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε θαιή γεσξγηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ελζάξξπλζε ησλ λέσλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσξγίαο. 
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4.2.9. VIII. Αλάγθε γηα απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of 

European landscapes 

 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management 

 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη πην θάησ επηκέξνπο αλάγθεο: 

 βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κε ηελ απνθπγή ηεο έθπιπζεο ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα ρεκηθά δηδαληνθηφλα 

 βειηίσζεο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο απνηξέπνληαο ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαη 

εκπινπηίδνληαο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηνπ 

 πεξηνξηζκνχ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

 πεξηνξηζκνχ ησλ αεξίσλ CO2 κε ηε κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ 

 

4.2.10. X.Πξνψζεζε ΑΠΔ θαη δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηα δάζε 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing 

 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

Cross cutting objectives 
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 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

ηελ αλάιπζε SWOT δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ζηε κεηαπνίεζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πιήηηνληαο αηζζεηά 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη παξάιιεια πξνθαιψληαο ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Γηα 

ην ιφγν απηφ επηδηψθεηαη ε απνδνηηθφηεξε ρξήζε ελέξγεηαο κέζσ πινπνίεζεο επελδχζεσλ ζε θαηλνχξην 

εμνπιηζκφ ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε ελεξγεηαθή βειηίσζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ. 

Σαπηφρξνλα ηίζεηαη σο ζηφρνο θαη ε πηνζέηεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο αγνξά θαη 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ γηα αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζε γεσξγηθνχο ζθνπνχο, ε 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηελνηξνθηθψλ ιπκάησλ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε παξαγσγή 

βηνελέξγεηαο θαη ε δεκηνπξγία κνλάδσλ αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ φπσο πνθαιάκεο, θιαδηψλ 

θιαδέκαηνο θαη άιισλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζπκβάιιεη ηαπηφρξνλα ζηε 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θαη' επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο. 

Οη δξάζεηο απηέο αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 4 «Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ» ελψ ζα αμηνπνηεζεί θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια ζρέδηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

4.2.11. XI.Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management 

 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

 Innovation 

Description 

Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ππφγεησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη αδηακθηζβήηε. Σν θιίκα είλαη μεξνζεξκηθφ ελψ 
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παξάιιεια έρεη επεξεαζηεί δπζκελψο θαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  Ζ κεησκέλε βξνρφπησζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ δε ζπλεηζθέξεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππνγείσλ πδάησλ. 

Παξάιιεια, αξθεηνί πδξνθνξείο έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθή ππνβάζκηζε απφ ηελ έληνλε άζθεζε γεσξγίαο θαη 

ηελ εθαξκνγή ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. 

Ζ ππεξάληιεζε χδαηνο απφ ηνπο πδξνθνξείο αχμεζε ηηο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ελψ ζε θάπνηεο πεξηνρέο 

έρεη εηζρσξήζεη ζαιάζζην λεξφ ζηνλ πδξνθνξέα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο 

Τδάησλ θαηαβάιιεη έληνλεο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο άληιεζεο λεξνχ, ελψ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

Παξά ηελ χπαξμε έξγσλ δηνρέηεπζεο λεξνχ απφ πδαηνθξάθηεο ζε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εληνχηνηο ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο δε δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ ζηα θξάγκαηα 

γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κνλάδεο αθαιάησζεο νη νπνίεο 

ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο έηζη ψζηε ην θξέζθν δηαζέζηκν λεξφ λα παξέρεηαη γηα ζθνπνχο 

άξδεπζεο θαη νη αλάγθεο χδξεπζεο λα θαιχπηνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ην λεξφ ησλ κνλάδσλ. 

ην Μέηξν 4 ην νπνίν πξνλνεί ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα χδαηα ζε γεσξγνθηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, γίλεηαη ελδειερήο έιεγρνο θαη εγθξίλνληαη κφλν νη πεξηπηψζεηο αδεηνχρσλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή γεψηξεζεσλ ζηηο νπνίεο ν αηηεηήο ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο άληιεζεο πδάησλ. 

Παξάιιεια πξνσζείηαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ζε φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ εμνηθνλφκεζε χδαηνο, ελψ παξέρεηαη θαη πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ άξδεπζεο. Αθφκε κέζα απφ ην Μέηξν 4, πξνηείλνληαη θαη έξγα ππνδνκήο γηα 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο λεξνχ άξδεπζεο. Σν δεχηεξν έξγν αξρηθά ζα 

εθαξκνζηεί πηινηηθά ζηνλ πδξνθνξέα πνπ αληηκεησπίδεη ηε κεγαιχηεξε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ιφγσ 

ππεξάληιεζεο χδαηνο θαη κε αλαλέσζεο ηεο πνζφηεηαο ζηνλ πδξνθνξέα. 

 

4.2.12. XII. Αλάγθε κείσζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα 

Priorities/Focus Areas 

 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture 

 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 
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αχμεζε εθπνκπψλ ζε αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη CO2. Ζ πξνψζεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο, κνλάδεο κεηαπνίεζεο, βηνηερλίεο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο αιιά θαη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ. 

 

4.2.13. XIII. Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε δαζηθψλ εθηάζεσλ 

Priorities/Focus Areas 

 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Climate change mitigation and adaptation 

Description 

Σα δάζε θαη νη δαζψδεηο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ην 42% ηεο νιηθήο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ (386.166 ha). 

Απνηεινχλ ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν θαη πξνζθέξνπλ πνιιά αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο Κχπξνπ (18,7 % ή 107.778 ha) 

θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ςειά δάζε πνπ ζην κεγαιχηεξν ηνπο κέξνο είλαη θπζηθά θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ςειφ βαζκφ βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Ζ πξνζηαζία, ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ε επέθηαζή ηνπο 

απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ δέρνληαη πηέζεηο απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, ελψ αληηκεησπίδνπλ ζπλερψο λέεο 

πξνθιήζεηο, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

ζπληεινχκελσλ κεηαβνιψλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη παγθφζκην επίπεδν. Δθηφο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο 

θαη ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θηλδχλνπο απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, ε κεγαιχηεξε πίεζε 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη εηδηθά ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθηζηηθή, ηελ αλάπηπμε γηα βηνκεραληθνχο 

ζθνπνχο (ιαηνκεία, αηνιηθά πάξθα) θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ, παξά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εξεκνπνίεζεο, 

ζηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

 

4.2.14. XIV. Αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ 

Priorities/Focus Areas 

 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 

creation 
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 6B) Fostering local development in rural areas 

 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 

(ICT) in rural areas 

Cross cutting objectives 

 Environment 

 Innovation 

Description 

ε νξηζκέλεο απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ε ηάζε θπγήο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ηα επφκελα ρξφληα απηέο ηηο πεξηνρέο ζε πιήξε εγθαηάιεηςε ζηεξφληαο απν ηελ 

χπαηζξν ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζπλερή θξνληίδα θαη αεηθφξν 

αλάπηπμε. Ζ ηάζε απηή δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ χπαηζξν. Σν 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα πινπνηήζε έξγα πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ ελζάξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

δεκηνπξγφληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Τπαίζξν θαζψο θαη ρψξνπο αλαςπρεο γηα ηνπο θαηνίθνπο. 

 

4.2.15. XV. Αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Priorities/Focus Areas 

 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 

generational renewal 

 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 

creation 

 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 

(ICT) in rural areas 

Cross cutting objectives 

 Innovation 

Description 

Ζ δηαθνξνπνηήζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

απνηειεί έλα απν ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. Ζ ηάζε 

θπγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ε εξήκσζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε 
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επθαηξηψλ απαζρφιεζεο.  Ζ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επηρεηξηκαηηθφηεηαο ζηελ χπαηζξν είλαη έλα ζνβαξφ 

δήηεκα πνπ ζα αληηκεησπηζζεί κε ηελ δεκηνπξγία θαη βειηίσζε αγξνηνπξηζηηθψλ δνκψλ θαζψο θαη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηερλψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία δεκηνπξγίαο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ χπαηζξν. 
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5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY 

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, 

priorities, focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs 

assessment. Where relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. 

The justification shall in particular demonstrate the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and 

(iv) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ  SWOT Αλάιπζε αλαδείρζεθε ην επξχηεξν πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε πνπ ζέηεη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ελψ παξάιιεια εληνπίζηεθαλ θαη 

ηεξαξρήζεθαλ  νη βαζηθέο αλάγθεο  γηα ηηο  νπνίεο  ζα επηδησρζεί ε αληηκεηψπηζε ηνπο κέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ελφο Γεληθνχ ηφρνπ 

πνπ είλαη ε «πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε θιηκαηηθή αιιαγή». 

Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο εμππεξεηείηαη κέζσ ηξηψλ αιιειέλδεησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη: 

 Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ 

 Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 Ζ βειηίσζε ηεο δσηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ 

Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε αιιά θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη λα δνζεί ζεκαληηθή 

ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 4 «Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ δαζνθνκία» θαη 5 «Πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κηα ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο» ιφγσ ηνπ φηη εμππεξεηνχλ  παξάιιεια δχν απφ 

ηνπο ηξείο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη δξάζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζα επηδηψθνπλ ηελ 

ηαπηφρξνλε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ εζηίαζεο. Οη παξεκβάζεηο ζα ζηνρεχνπλ απφ 

θνηλνχ ζηελ εμππεξέηεζε ζηφρσλ γηα δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο, ηελ απνδνηηθφηεξε ελεξγεηαθή ρξήζε ζηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

 

Με ηελ εζηίαζε ζε  απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνχο φξνπο ε εμππεξέηεζε ηνπ πξψηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ ζα 

πξνέιζεη απφ ηελ ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή  ηεο δεχηεξεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο  «Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ»  ελεξγνπνηψληαο θαη ηηο δχν πεξηνρέο εζηίαζεο: (ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαλέσζεο γελεψλ 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα) αιιά θαη ηελ ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 3.  ε φηη αθνξά ηελ ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 

3 «Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία» ε 

πξνζπάζεηα ζα εζηηαζηεί ζηελ πξψηε πεξηνρή εζηίαζεο εληάζζνληαο κέηξα θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα, ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

παξαγσγψλ ζε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ. Ζ πεξηνρή εζηίαζεο 3Β έρεη παξακείλεη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο θαιχπηνληαη πιήξσο απφ 
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ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΓΑ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ εζληθνχ 

πιαηζίνπ. 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ ηξίηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ  ζα πξνέιζεη κέζσ ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ εζηίαζεο ηεο  Θεκαηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο  6 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

απνςίισζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο». Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

πξνζέγγηζεο LEADER σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηξίηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ ζπκβάιινπλ θαη νη παξεκβάζεηο ησλ ΔΓΔΣ κέζσ δηαθξηηψλ 

Αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ε ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα  ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ ΠΑΑ.  

ηελ εμππεξέηεζε θαη ησλ ηξηψλ εηδηθψλ ζηφρσλ ζα ζπκβάιινπλ νη παξεκβάζεηο ηεο πξψηεο Θεκαηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο  «Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, δαζνπνλία θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο» ζα επηδησρζεί λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

γεσξγίαο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 

Μέζα απφ ηελ SWOT αλάιπζε, έρνπλ εληνπηζηεί ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη 

νη θίλδπλνη γηα θάζεκηα απφ ηηο έμη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεξαξρεζεί νη 

βαζηθέο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

νβαξέο αδπλακίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 4 «Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη 

ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ δαζνθνκία» θαη 5 «Πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κηα ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο» ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

βαξχηεηαο ηνπ λένπ ΠΑΑ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απηέο. Οη δξάζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζα 

επηδηψθνπλ ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ εζηίαζεο. Οη παξεκβάζεηο ζα 

ζηνρεχνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη 

ηνπ εδάθνπο, ζηελ απνδνηηθφηεξε ελεξγεηαθή ρξήζε ζηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαζψο θαη ζηελ 

πξνψζεζε δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία. 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη αλάγθεο εληνπίδνληαη ζηελ ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 2 «Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ» φπνπ 

ε πξνζπάζεηα ζα θαιχςεη εμίζνπ θαη ηηο δχν πεξηνρέο εζηίαζεο: ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαλέσζεο γελεψλ 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα.   

ε φηη αθνξά ηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 3 «Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία» ε πξνζπάζεηα ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξψηε πεξηνρή εζηίαζεο 

εληάζζνληαο κέηξα θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

δηαηξνθηθή αιπζίδα, ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ παξαγσγψλ ζε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ. Ζ πεξηνρή 

εζηίαζεο 3Β έρεη παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο θαη νη απαηηνχκελεο 

αλάγθεο θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα. Ζ δηαηήξεζε ησλ 
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ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΓΑ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 6 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο», ζα επηδησρζεί ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο πξνζέγγηζεο LEADER σο κέζνπ πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

Σέινο κέζα απφ ηελ ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 1 «Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηε γεσξγία, δαζνπνλία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» ζα πξνσζεζεί θπξίσο ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ 

γεσξγίαο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1: Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία, δαζνπνλία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Ζ Κχπξνο δαπαλά ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, πνζνζηφ πνιχ ρακειφηεξν ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μηα απφ ηηο θχξηεο αδπλακίεο πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ SWOT, είλαη 

ε έιιεηςε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ζα 

είλαη ε ζεκειίσζε εξγαιείνπ ζηήξημεο γηα επίιπζε ηεο αδπλακίαο κεηαθνξάο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο αιιά 

θαη ε δηθηχσζε θαη ζχδεπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αγνξά. Ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί 

ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαη ζε ζπλεξγαζίεο πξνψζεζεο θαη αχμεζεο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, θαηαγξάθεηαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γεσξγψλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζψο θαη απνπζία κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ. Πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε ζα ζηξαθεί θαη ην λέν Πξφγξακκα, παξέρνληαο πεξηζζφηεξα κέζα θαηάξηηζεο θαη 

θαζηεξψλνληαο ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δελ εκπίπηεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 γηαηί ν 

θιάδνο Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο επηηειεί απηφ ην ξφιν απνηειεζκαηηθά ζηελ βάζε 

ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 

θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Οη αδπλακίεο πνπ θαηαδεηθλχεη ε SWOT αλάιπζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα απηή, πνηθίιινπλ. 

Οη θπξηφηεξεο αθνξνχλ ζην κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, ζην ςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαζψο θαη ζηε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

ηνρεχνληαο ζηελ άκβιπλζε ησλ πην πάλσ πξνβιεκάησλ, θξίλνληαη θαηαιιειφηεξεο νη πεξηνρέο εζηίαζεο 

πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ, φισλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά αιιά θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο. Αθφκε, γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθνχ, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε ζπκβνιή ηεο πεξηνρήο 

εζηίαζεο πνπ αθνξά ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο κε έκθαζε θαη ζηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Κχπξνπ παξέρεη 

γεσξγηθά πξντφληα πνηφηεηαο ηα νπνία εληάζζνληαη ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή πνπ απνηειεί ηζρπξφ 

παγθφζκην πξφηππν πνηφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζή ησλ 

πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Σαπηφρξνλα ε απφζηαζε ηνπ λεζηνχ απφ ηηο αγνξέο επηβάιιεη ηελ θαηαλάισζε 
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πξντφλησλ ληφπηαο παξαγσγήο, παξά ην γεγνλφο φηη εηζάγνληαη θαη γεσξγηθά πξντφληα ζε πνιχ 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη κε ηελ ληφπηα παξαγσγή δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα λσπά θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

χκθσλα κε ηε SWOT αλάιπζε, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα 

πξνηεξαηφηεηα φπσο ν κηθξφο βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ παξαγσγψλ ζηελ αγνξά, ην κεγάιν θελφ ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ην ρακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ε 

πεξηνξηζκέλε θάιπςε ηνπ εχξνπο ησλ δεκηψλ. Αμηνπνηψληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα απηή ην ΠΑΑ 2014-2020, 

αλακέλεηαη λα ζηνρεχζεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ππφ αλαθνξά πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο ηελ πξψηε πεξηνρή 

εζηίαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ, ηελ θαιχηεξε έληαμή 

ηνπο ζηε γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ, ηελ ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ 

πξνζζέηνπλ αμία ζηα γεσξγηθά πξντφληα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη 

βξαρεηψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ηελ ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ησλ νκάδσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ 

παξαγσγψλ. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε έληαμε δξάζεσλ νη νπνίεο ζα πξνζβιέπνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, νη φπνηνη έρνπλ ήδε ππνβαζκηζηεί ιφγσ ησλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζα πεξηιεθζνχλ δξάζεηο εθηαηηθνπνίεζεο ηεο 

γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο, κείσζεο ησλ εηζξνψλ ρεκηθψλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη 

νξζήο δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε. 

Σν θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο γεο, εηδηθφηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ε ππνβάζκηζε ησλ 

εδαθψλ απνηεινχλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Ζ ζηξνθή ζε πην 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαμε αγξνπεξηβαιινληηθψλ 

κέηξσλ ππνβνεζεηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε μεξηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ακπειψλσλ, κε 

πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη εκπινπηηζκφ ησλ εδαθψλ κε νξγαληθή χιε, αλακέλεηαη φηη ζα αλαηξέςνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηα νξεηλά θαη ην αξλεηηθφ ζθεληθφ ην νπνίν 

έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Ζ Κχπξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη δάζε, ηα νπνία απνηεινχλ 

ππξήλεο δηαηήξεζεο αιιά θαη πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

δηέπεη ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ”Natura 2000” ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Πεξηνρψλ Τςειήο 

Φπζηθήο Αμίαο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζεκαηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ θαη ησλ θπιινβφισλ σο παξαδνζηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ κε ρακειέο εηζξνέο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ηνπίνπ αιιά θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Ζ δπλαηφηεηα έληαμεο ζηνρεπκέλσλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε, εθηαηηθνπνίεζε θαη κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο, κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο 

κεηαζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 
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Ζ έληαμε δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ γηα ΑΠΔ, φπσο ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ πιαηζίσλ θαη ε 

πξνψζεζε θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ ζπιινγηθά αιιά 

θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηε γεσξγία θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη 

κεζαλίνπ. 

Ζ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ κε ηαπηφρξνλε θαηαζθεπή δηθηχσλ δηαλνκήο αλακέλεηαη 

φηη ζα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ζε λεξφ ην νπνίν αληιείηαη απφ γεσηξήζεηο. Δπίζεο ε πηνζέηεζε θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο λεξνχ άξδεπζεο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ γηα άξδεπζε. 

Δπίζεο, ε έληαμε κέηξσλ πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ επέθηαζε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ε 

αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ ππξθαγηψλ θαη ε 

πηνζέηεζε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα πξνζβιέπνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εδαθψλ κε νξγαληθή χιε 

αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ δέζκεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γεσξγία θαη δαζνθνκία. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ε κέζε εηήζηα πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θπκαίλεηαη ζην 22%. Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαηάιιειεο δξάζεηο 

θπξίσο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο θαιχηεξεο δηθηχσζεο εληφο ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ.  Παξάιιεια, ζα επηδησρζεί ε αληηκεηψπηζε ηεο πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Σέινο, απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πξνζέγγηζεο LEADER σο κέζνπ 

πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area 

including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the 

financial resources with the targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii). The combination of 

measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis 

and justification and prioritisation of needs under point 5.1 

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas 

5.2.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

5.2.1.1.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.1.1.2. Combination and justification of rural development measures 

Έλα απν ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θππξηαθή γεσξγία είλαη ην πνιχ ρακειφ 

πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ πνπ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαζψο θαη ηα ρακειά 

πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Με ηελ επηινγή ησλ 

Μέηξσλ Μ01 θαη Μ16 ζα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο άκβιπλζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα ην Μέηξν Μ1 επηδηψθεη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ γεσξγία, 

ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκνγήο επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ζεκηλάξηα, δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επίδείμεο θαζψο θαη αληαιιαγέο θαη 

επηζθέςεηο ζε πξφηππεο κνλάδεο εληφο ή εθηφο Κχπξνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο λένπο ζε ειηθία 

αγξφηεο θαη ζηνπο άκεζα δηθαηνχρνπο ησλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (π.ρ. 

δηθαηνχρνη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα επελδχζεηο). 

Σν Μ16 ζα ζπκβάιεη ζηε δηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, έρνληαο 

ππφςε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ πιενλέθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηδηαίηεξα θιηκαηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κχπξνπ αιιά θαη απφ ηελ πινχζηα παξάδνζε ζε αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα, ηα νπνία 

ρξήδνπλ έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

θαηφρπξσζε ηνπο σο πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 

 

5.2.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 

innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance 

5.2.1.2.1. Choice of rural development measures 

 M16 - Co-operation (art 35) 
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5.2.1.2.2. Combination and justification of rural development measures 

Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ 

παξνπζηάδεηαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ, θηάλνληαο ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Έρνπλ 

εληνπηζηεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα 

ηα έξγα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο λα παξνπζηάδνπλ κηθξφ ζπζρεηηζκφ κε ηα ζέκαηα αγνξψλ, εκπνξίαο, 

θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ θαη πξνψζεζεο. Μέζσ ηνπ Μ16 ζα επηδησρζεί ε δηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ε απνηχπσζε ησλ ηδηαίηεξσλ δηαηξνθηθψλ ραξαθηεξηζηψλ ησλ θππξηαθψλ 

πξντφλησλ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα πνπ ζα πξνσζεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ Μ16 ζα απνζθνπεί ηφζν ζηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξχηεξνπ γεσξγηθνχ ηνκέα φζν θαη ζηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 

 

 

5.2.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors 

5.2.1.3.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

5.2.1.3.2. Combination and justification of rural development measures 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ θξίλεηαη πνιχ ρακειφ ζε ζέκαηα γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο, ελψ απνπζηάδεη ε "θνπιηνχξα" ηεο  δηα 

βίνπ κάζεζεο απφ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Μέζσ ησλ πνιχπιεπξψλ θαη πνιπδηάζηαησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

Μέηξνπ Μ1, αλακέλεηαη λα εδξαησζεί έλα νινθιεξσκέλν θαη πξσηίζησο πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ γεσξγψλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ε 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία, ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πινπνηνχληαη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα πεξηθεξεηαθά θέληξα γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο, 

δεκηνπξγψληαο ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο παξαγσγνχο. 
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5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests 

5.2.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

5.2.2.1.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.2.1.2. Combination and justification of rural development measures 

Μέζα απφ ηελ επηινγή ησλ Μέηξσλ απηψλ επηδηψθεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

σο ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ. Σν Μέηξν Μ04 "Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ" αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη πηζαλιε πξννπηηθή εμαγσγψλ, θαζψο θαη άιισλ θιάδσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζην ΑΔΠ. Σν Μέηξν παξέρεη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πεξηνρήο εζηίαζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ην κέηξν Μ 01 "Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κεηαμχ άιισλ ζε ζέκαηα πξνψζεζεο, εκπνξίαο, κάξθεηηλγθ". Μέζα 

απφ απηή ηελ εθπαίδεπζε νη θάηνρνη ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζα απνθηήζνπλ ηα απαηηνχκελα 

εθφδηα γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ην Μέηξν Μ 04. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Μέηξν Μ04, απαηηείηαη απνδεδεηγκέλε θαη επαξθήο επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ αηηεηή ή δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν Μ01. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ δχν Μέηξσλ ηα νπνία ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ 

θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην Μέηξν Μ16 "πλεξγαζία" αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ 

θαηεπζχλζεσλ, θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηα νπνία ζα δηελεξγεζνχλ απφ Δπηρεηξεζηαθέο Οκάδεο θαη άιιεο ζπλεξγαζίεο. Σα 

επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζα πξνσζεζνχλ κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ ζην Μέηξν Μ4 θαζψο θαη κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηνπ Μέηξνπ Μ1. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Μέηξν Μ4, ζα ππάξρεη εηδηθή θαηεγνξία γηα ελίζρπζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ηνπ Μέηξνπ Μ16. 
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5.2.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 

particular, generational renewal 

5.2.2.2.1. Choice of rural development measures 

 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

 M06 - Farm and business development (art 19) 

5.2.2.2.2. Combination and justification of rural development measures 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο φπσο απηά έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ην πιαίζην ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 2Β 

"Γηεπθφιπλζε αλαλέσζεο γελεψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα" ζα πινπνηεζνχλ κέηξα πνπ ζα επηδηψθνπλ ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ ζην γεσξγηθφ επάγγεικα κέζα απφ ηελ παξνρή πνιιαπιψλ θηλήηξσλ. 

εκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζην γεσξγηθφ επάγγεικα απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ζα παξαρσξείηαη ζε φινπο ηνπο λένπο θάησ ησλ 40 εηψλ πνπ απνθαζίδνπλ 

λα εληαρζνχλ γηα πξψηε θνξά σο αξρεγνί γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζην Μέηξν Μ06 " Αλάπηπμε 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ". 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ Μ04 " Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ" ζα δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ κέηξνπ Μ06 λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σνλίδεηαη φηη νη λένη γεσξγνί ζα ιακβάλνπλ, 

εθηφο απφ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα, θαη πςειφηεξν πνζνζηφ ελίζρπζεο επί ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο επί ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

δηθαηνχρνο κεηέρεη ηαπηφρξνλα θαη ζην Καζεζηψο 6.1, ζα είλαη ην κέγηζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κέηξνπ Μ1 "Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο" ζα είλαη ε 

παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζηνπο λένπο γεσξγνχο αθνχ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ζηα δχν πξναλαθεξζέληα κέηξα. Σν Μέηξν Μ1 πεξηιακβάλεη επίζεο αληαιιαγέο επηζθέςεσλ ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη έξγα επίδεημεο. Οη λένη είλαη ζπλήζσο πην επηδεθηηθνί καζήζεσο 

θαη πην πξφζπκνη λα πινπνηήζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

Αληηζηνίρσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Μέηξν Μ16 

"πλεξγαζία" κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο απφ ηνπο λεαξφηεξνπο ζε ειηθία 

αγξφηεο, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο πην επηδεθηηθνί ζηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηφκσλ 

πξαθηηθψλ. 
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5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 

animal welfare and risk management in agriculture 

5.2.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 

supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

5.2.3.1.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 

 M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 

 M14 - Animal Welfare (art 33) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.3.1.2. Combination and justification of rural development measures 

Ζ ελζσκάησζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ ζεκαληηθή 

πζηέξεζε παξνπζηάδεη ε Κχπξνο ζηελ θάιπςε γεσξγηθψλ πξντφλησλ  κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Οη 

βαζηθέο αδπλακίεο εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλαηψλ δηθηχσλ, ηα νπνία δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δνκέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 

πξνζδίδνληαο ηνπο ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ζηηο αγνξέο. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 

Ο ζπλδπαζκφο κέηξσλ πνπ επηιέρζεθε γηα αληηκεηψπηζε ησλ πην πάλσ αδπλακηψλ πεξηιακβάλεη απφ ηα 

Μέηξα Μ1 (Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο), Μ3 (πζηήκαηα Πνηφηεηαο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ), Μ4 (Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ), Μ9 (χζηαζε νκάδσλ θαη 

νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ), Μ14 (Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ) θαη Μ16 (πλεξγαζία). 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ρακειφ βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξντφλησλ 

πνηφηεηαο (Μ3) ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζε ζέκαηα παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ (Μ16) θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Μ1). 

Γηέμνδνη ζηελ αγνξά αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε βξαρεηψλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ, νη νπνίεο ζα ζηεξηρζνχλ κέζα απφ ην Μ16. Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ Μέηξνπ Μ9 ε δεκηνπξγία Οκάδσλ Παξαγσγψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο 

αγνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ησλ παξαγσγψλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ Μ14 ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο 

επεκεξίαο ηνπο νδεγψληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 
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5.2.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management 

5.2.3.2.1. Combination and justification of rural development measures 

Ζ πεξηνρή εζηίαζεο 3Β δελ εθαξκφδεηαη. 

Tα ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ εληάζζνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα. Ζ πεξηνρή εζηίαζεο 3Β έρεη 

παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο 

θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ θνξέα. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΓΑ. 

 

5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry 

5.2.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 

landscapes 

5.2.4.1.1. Measures for agricultural land 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

 M11 - Organic farming (art 29) 

 M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

 M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.4.1.2. Measures for forestry land 

 M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

5.2.4.1.3. Combination and justification of rural development measures 

Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη θαη‟επέθηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ Μέηξσλ Μ8, Μ10 θαη Μ12, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ 

δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα Μέηξα Μ01 θαη Μ16. 

Ζ εηνηκαζία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ «Natura 2000», δίλεη γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα 

επηδφηεζεο (Μ12) κέζα απφ ην ΠΑΑ 2014-2020. Απηφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε 

ησλ ππφ αλαθνξά ζηφρσλ, κε δξάζεηο φπσο ε δηαηήξεζε κέξνπο ηεο ζνδεηάο γηα ζθνπνχο ηξνθνιεςίαο ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη ε δηαηήξεζε αζέξηζησλ ηεκαρίσλ απφ ζηηεξά θαηά ηελ πεξίνδν θσιενπνίεζεο. 

Ζ πινπνίεζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ηνπ Μέηξνπ Μ10 ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία κηθξνελδηαηηεκάησλ εληφο αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ζα δίλεη 
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ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο κεγαιχηεξεο πνηθηιφηεηαο ζε είδε απηνθπνχο ρισξίδαο. Ζ πνηθηιφηεηα ησλ 

ρισξηδηθψλ εηδψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζε ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη αξηζκνχο 

εηδψλ παλίδαο, ηα νπνία βξίζθνπλ πην εχθνια ηξνθή θαη θάιπςε. 

Σαπηφρξνλα, νη Γξάζεηο ηνπ Μ08 φπσο ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ 

αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιιφρζνλσλ εηδψλ, ζα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε 

δσηθψλ θαη θπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ γεσξγψλ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 

νη δξάζεηο κεηαθνξάο δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο έηζη πηζαλέο αζάθεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζαξξχλνπλ ηε 

καδηθή ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ.  

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αξκνληθφηεξε 

ζπλχπαξμε γεσξγίαο θαη βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

 

5.2.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management 

5.2.4.2.1. Measures for agricultural land 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

 M11 - Organic farming (art 29) 

 M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

 M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.4.2.2. Measures for forestry land 

 M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

5.2.4.2.3. Combination and justification of rural development measures 

Μέζα απφ ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο αιιά θαη ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ, απνζθνπψληαο ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε γεσξγία 

ρακειέο βξνρνπηψζεηο, θαζψο δεκηνπξγνχληαη κείδνλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο, ηα νπνία έρνπλ αληίθηππφ 

ζηελ παξαγσγή θαη δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10), ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο ζην έδαθνο ή ηεο 
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επηθαλεηαθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο εμάηκηζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα  βειηηψλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ ηα εδάθε. 

Σαπηφρξνλα, ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ «Natura 2000» (Μ12), πεξηιακβάλεη κία δξάζε ε νπνία 

αλακέλεηαη λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Ζ δξάζε αθνξά ζηε δηαηήξεζε 

αθαιιηέξγεηεο ισξίδαο πιάηνπο 10 κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ ξεφλησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ρσξίο ρξήζε 

ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

Σαπηφρξνλα, νη Γξάζεηο ηνπ Μ08 νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εδαθνθάιπςεο κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

απνξξφθεζε θαη ζπγθξάηεζε κεηεσξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ απφ ην έδαθνο. Απηφ νθείιεηαη ζηε 

κείσκέλε ηαρχηεηα ξνήο ηεο βξνρήο απφ ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ, θάηη ην νπνίν δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην 

έδαθνο γηα λα δεζκεχζεη ηελ πγξαζία. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα 

γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ην ζέκα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ. 

 

 

5.2.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

5.2.4.3.1. Measures for agricultural land 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

 M11 - Organic farming (art 29) 

 M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

 M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.4.3.2. Measures for forestry land 

 M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 
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5.2.4.3.3. Combination and justification of rural development measures 

Ζ δηάβξσζε ησλ εδαθψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ θπζηθψλ εθηάζεσλ γεο ελψ έρεη πξνθαιέζεη 

ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ πξνσζείηαη κε ηε ρξήζε εθηαηηθφηεξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ φπσο ηε κεραληθή θαηεξγαζία θαη ηελ ελζσκάησζε ζην έδαθνο. Ζ κείσζε 

εθαξκνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ βειηηψλεη ηελ νξγαληθή θαη ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη θαη ηηο αλάγθεο ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10) ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε απνξξνψλ απφ ηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηελ θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

Σαπηφρξνλα, ζην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηελ γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ «Natura 2000», έρνπλ πεξηιεθζεί δξάζεηο νη  νπνίεο 

αλακέλεηαη λα ζπλδξάκνπλ ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ (Μ12). Απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηε 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ δσλψλ αλάζρεζεο εθαηέξσζελ ξεφλησλ πδάησλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2000/ 60 ΔΚ. 

Σαπηφρξνλα, νη Dξάζεηο ηνπ Μ08 νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εδαθνθάιπςεο κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο θαη ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

απνξξφθεζε θαη ζπγθξάηεζε κεηεσξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ απφ ην έδαθνο. Απηφ νθείιεηαη ζηε 

κείσκέλε ηαρχηεηαο ξνήο ηεο βξνρήο απφ ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ, θάηη ην νπνίν δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζηα εδάθε λα δεζκεχζνπλ ην λεξφ θαη λα κελ εθπιέλνληαη. 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο εμεηδηθεπκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε 

εδάθε κε πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο, κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο. 

Οη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01), αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο. 
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5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 

economy in agriculture, food and forestry sectors 

5.2.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

5.2.5.1.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.5.1.2. Combination and justification of rural development measures 

Μέζα απφ ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο αιιά θαη ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ, απνζθνπψληαο ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε γεσξγία 

απφ ηηο ρακειέο βξνρνπηψζεηο θαζψο παξνπζηάδνληαη έληνλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο, ηα νπνία έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ παξαγσγή θαη δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10), ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο ζην έδαθνο ή ηεο 

επηθαλεηαθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο εμάηκηζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα  βειηηψλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ ηα εδάθε. 

ην Μέηξν ησλ επελδχζεσλ (Μ04), έρνπλ πεξηιεθζεί αξθεηέο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, φπσο νη πδαηνδεμακελέο ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ. Πέξαλ 

απηψλ, έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή αγσγψλ δηαθιάδσζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θαζψο θαη άιισλ έξγσλ 

βειηίσζεο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσξγηθέο πεξηνρέο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηνπο ππνγείνπο πδξνθνξείο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε ρξήζε λεξνχ, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

(Μ04). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, βνεζψληαο έηζη 

ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ην ζέκα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ηδάηηλσλ 

πφξσλ. 

 

 

5.2.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing 

5.2.5.2.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 
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 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

 M16 - Co-operation (art 35) 

5.2.5.2.2. Combination and justification of rural development measures 

ζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, έρεη θαηαζηεί ζαθέο 

φηη βαζηθφο παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη ε ελέξγεηα. ινη ινηπφλ νη εκπιεθφκελνη 

ζηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληαη γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο απηνχ, ελψ παξάιιεια πξνθαιεί ελδηαθέξνλ θαη ε 

πεξηβαιινληηθή ρξνηά ηνπ ζέκαηνο. 

Μέζα απφ ην Μέηξν ησλ επελδχζεσλ, Μ04, ππάξρνπλ αξθεηέο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο. ηελ Κχπξν εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη 

επηθξαηήζεη κηα ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ε νπνία θηλείηαη ζε ηξεηο άμνλεο, νη 

νπνίνη αθνξνχλ: 

 ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, κε επαθφινπζε κείσζε 

εηζξνψλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, 

 ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ αγνξά κεραλεκάησλ ρακειήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο 

 ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ, κε δξάζεηο ζεξκνκφλσζεο θαη κείσζεο απσιεηψλ. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε 

ρξήζε ελέξγεηαο. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηε γεσξγία, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη 

ελεκέξσζεο (Μ04). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ 

απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ην ζέκα. 

 

 

5.2.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 

and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

5.2.5.3.1. Choice of rural development measures 

 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

5.2.5.3.2. Combination and justification of rural development measures 

ζνλ αθνξά ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη 

ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, είλαη θνηλψο παξαδεθηφ φηη 

βαζηθφο παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη θαη νη εηζξνέο ζηελ εθκεηάιιεπζε. ινη 
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ινηπφλ νη εκπιεθφκελνη ζηνπο ηνκείο απηνχο, ελδηαθέξνληαη γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο, ελψ παξάιιεια 

ελδηαθέξνλ πξνθαιεί θαη ε πεξηβαιινληηθή ρξνηά ηνπ ζέκαηνο. 

ηηο επηιέμηκεο Γξάζεηο ηνπ Μέηξνπ ησλ επελδχζεσλ Μ04, πεξηιακβάλνληαη  εγθαηαζηάζεηο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη θπηηθψλ 

ππνιεηκκάησλ γηα παξαζθεπή θνκπφζηαο. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο γεσξγηθψλ απνβιήησλ θαη 

ππνιεηκκάησλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο απνβιήησλ αιιά θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη Γξάζεηο 

κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ04). Μέζα απφ απηέο ηηο Γξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, 

βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ 

απφ ην ζέκα. 

 

 

5.2.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture 

5.2.5.4.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

 M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

5.2.5.4.2. Combination and justification of rural development measures 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ είλαη κία παξάκεηξνο ε  νπνία έρεη ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. ηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξαγσγή ησλ αεξίσλ απηψλ. 

Ζ πξνψζεζε ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ θαη ε ηαπηφρξνλε απνθπγή ηεο ρξήζεο 

δηδαληνθηφλσλ (Μ10), κεηψλεη ζεκαληηθά ην απνηχπσκα CO2/ έθηαζε , αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ (Μ04), πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο ή/ θαη 

αλαθχθισζεο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε επαθφινπζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ακκσλίαο θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο βειηησηηθά εδάθνπο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο 

θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 
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(Μ01). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, βνεζψληαο έηζη 

ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ην ζέκα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εθπνκπψλ ακκσλίαο θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

 

 

5.2.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry 

5.2.5.5.1. Choice of rural development measures 

 M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

 M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

 M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

5.2.5.5.2. Combination and justification of rural development measures 

Ζ απνζήθεπζε άλζξαθα κέζσ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο απνηειεί άιιν έλα πεξηβαιινληηθφ 

παξάγνληα, ν νπνίνο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. ηα πιαίζηα ηεο 

λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ έρεη θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζπκπεξίιεςεο δξάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα. 

Ζ πξνψζεζε ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ θαη ε απνθπγή ηεο ρξήζεο δηδαληνθηφλσλ (Μ10), 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθή χιε. Δπίζεο κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ιακβάλνληαη ζεκαληηθά κέηξα απνηξνπήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο επέθηαζεο ησλ 

ππξθαγηψλ ζε πεξηαζηηθέο θαη πεξηδαζηθέο πεξηνρέο. 

ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ (Μ04), πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο ή/ θαη 

αλαθχθισζεο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο 

βειηησηηθά εδάθνπο θαζψο απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή χιε. 

ιεο νη δξάζεηο ηνπ Μ08, ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε θαη κε απνδέζκεπζε ηνπ άλζξαθα κε ελέξγεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ λέεο δαζψζεηο, κε θάξπσζε δαζηθψλ πξντφλησλ (θαχζηκε χιε), δξάζεηο πξφιεςεο 

ππξθαγηψλ θαζψο θαη βειηίσζεο ζε ζέκαηα ππξφζβεζεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο 

άλζξαθα, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01). Μέζα 

απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη κέζα 

απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ην ζέκα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 
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εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα απνζήθεπζεο άλζξαθα. 

 

 

5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas 

5.2.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 

creation 

5.2.6.1.1. Choice of rural development measures 

 M04 - Investments in physical assets (art 17) 

5.2.6.1.2. Combination and justification of rural development measures 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αδπλακίεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη ε κε 

αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Χο εθ ηνχηνπ 

παξαηεξείηαη κεησκέλε πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν πνπ νδεγεί ζε κεησκέλν βαζκφ πιεξφηεηαο 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή ηε βησζηκφηεηα ηνπο. Ζ κε 

ελδεδεηγκέλε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ νδεγεί θαη ζε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Κχπξνο, ζπκβάιιεη ζηε 

γεληθφηεξε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Με ηελ επηινγή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ Μέηξσλ θαη θαη'επέθηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, επηδηψθεηαη ε αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ηφζν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα φζν θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο. Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ Μ01, 

επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ψζηε ε αμηνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέηξν Μ04 λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σν Μέηξν Μ06 επηδηψθεη λα 

πξνζειθχζεη λένπο ζε ειηθία αλζξψπνπο ζην γεσξγηθφ επάγγεικα νη νπνίνη κπνξνχλ παξάιιεια λα ιάβνπλ 

ελίζρπζε γηα επελδχζεηο. Σα δχν απηά Μέηξα πξνλννχλ ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

απνζθνπνχλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. 

Απφ ηελ άιιε, ε αμηνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ Μ19 Leader επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο κέζσ δξάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνκείο πέξαλ ηνπ 

πξσηνγελνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνσζεζεί ε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πέξαλ ηεο γεσξγίαο, 

ε δεκηνπξγία λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ φπσο παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ, εζηηαηνξίσλ, κηθξψλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε πξνψζεζε εκπινπηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηε 

θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε θαη ηε ςπραγσγία. 
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5.2.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas 

5.2.6.2.1. Choice of rural development measures 

 M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 

 M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

5.2.6.2.2. Combination and justification of rural development measures 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο, ζπκβάιινπλ θπξίσο ηα Μέηξα Μ07 "Βαζηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ χπαηζξν" θαη M19 " ηήξημε ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζσ Leader".   

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δηαθαίλεηαη φηη νη 

νξεηλέο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε φια ηα αξλεηηθά 

επαθφινπζα. Μέζσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηήο ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ ζηε βάζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη βαζηθνί ζηφρνη ησλ ΟΣΓ είλαη ε παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηελ χπαηζξν θαη ε 

εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, νη ΟΣΓ κέζσ ηεο 

πξσηνβνπιίαο Leader, ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπο κε έξγα ηα νπνία αθνξνχλ 

παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σα έξγα ηα νπνία ζα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leaderζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ, ηα 

νπνία ζα απνδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πεξηνρή. Γηθαηνχρνη γηα ηα έξγα απηά είλαη νη Αξρέο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Κνηλφηεηεο). 

Παξάιιεια, ζην Μ07  «Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο», ηα έξγα ηα νπνία 

ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο.  Γηα ην ιφγν απηφ δηθαηνχρνη ηνπ ελ 

ιφγσ Μέηξνπ είλαη νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηα έξγα, ηα νπνία απαηηνχλ πςειή ηερλνγλσζία θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, ην Μ19 ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνκείο πέξαλ ηεο γεσξγίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Οη 

επθαηξίεο απηέο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ηεο ζχζηαζεο δηθηπσλ ζπλεξγαζίαο, ηεο αλάπηπμεο 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. 

 

 

5.2.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 

(ICT) in rural areas 

5.2.6.3.1. Choice of rural development measures 

 M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 
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5.2.6.3.2. Combination and justification of rural development measures 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο «Υξήζε ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηα λνηθνθπξηά» ηνπ 2012, παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε 10% ζην 

πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (40% ησλ θαηνίθσλ) ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ (50% ησλ θαηνίθσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ηφζν ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν φζν θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ επηιεγέλησλ Μέηξσλ αλακέλεηαη λα δνζνχλ επθαηξίεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ππαίζξνπ γηα εμνηθείσζε κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Μέζσ ηνπ Μέηξνπ Μ07 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζηελ χπαηζξν γηα 

εχθνιε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία λεζίδσλ ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ θαηνίθσλ κε 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπηπξφζζεηα ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ Μ01 ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεηξέο καζεκάησλ πνπ ζα εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ζα εθνδηάδνπλ ηνπο θάηνηθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηηο 

αλαγθαίεο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επσθεινχληαη ζην έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην 

δηαδίθηπν. 

Σέινο ην Μέηξν Μ16 αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμνηθείσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, αθνχ ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ νη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ άζθεζεο γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific 

requirements in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Καηλνηνκία 

Σν Πξφγξακκα ιακβάλεη ππφςε ηνλ εγθάξζην ζηφρν ηεο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ 

έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαηλνηνκία ή ζπλδένληαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο. Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο παξέρεη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

γλψζεο θαη πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη θαηφπηλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο.   

 Ζ θππξηαθή γεσξγία αιιά θαη ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο γεληθφηεξα, απεηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

πξφζθαηεο SWOT αλάιπζεο γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ηεο κειέηεο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δπξψπε 2020 

αιιά θαη ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ θαηαδεηθλχνπλ κεηαμχ άιισλ, ηα ρακειά πνζνζηά εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, ηελ έιιεηςε θαηλνηνκίαο, ηε κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ θαη αλάδεημεο 

ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηε κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παξαγσγψλ, ηε κηθξή πξνζαξκνζηηθή 

ηθαλφηεηα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζαξκνγή θαη πηνζέηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ πξνζαξκνγή απηή ζην θιίκα 

απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαζψο ε Κχπξνο έξρεηαη πνιιέο θνξέο αληηκέησπε κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο ζπρλέο μεξαζίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο δεκηνπξγνπλ ηφζν 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, δηθηχσζεο αιιά θαη εηζαγσγήο ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ γεσξγηθνχ θαη 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. Πξφζζεηα ε αλάγθε ζπλερνχο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ε 

αλάπηπμε θαη  ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο απνηεινχλ επίζεο βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν ηνκέαο. 

Ζ κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο  απνηειεί 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, θάηη ην νπνίν ην λέν ΠΑΑ επηρεηξεί κε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο λα αληηκεησπίζεη. 

Ζ εηνηκαζία ησλ Μέηξσλ βαζίζηεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ζχδεπμεο ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ θνξέσλ ζχδεπμεο θαη δηάρπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ παξαγσγή θαζψο θαη ζηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζεσξείηαη 

θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο, ψζηε ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξντφλησλ λα ελδπλακσζεί. 

ε φηη αθνξά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, έρεη θαηαγξαθεί θαη αλαδεηρηεί ε άκεζε αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηφζν 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πδαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ μεξνζεξκηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο έιιεηςεο λεξνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ππφ αλαθνξά δεδνκέλα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη ην λέν Πξφγξακκα πξνβιέπεη ηεο εηζαγσγή λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ. Ζ έξεπλα ζε φηη αθνξά λέεο πνηθηιίεο ή ηξνπνπνίεζε γεγελψλ πνηθηιηψλ κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

αιιαγέο απηέο. Πξφζζεηα ε πηνζέηεζε λέσλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο θαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη 

ηερλνινγίαο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νξεηλέο πεξηνρέο ζα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ φιε 

πξνζπάζεηα. 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ηα επελδπηηθά κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απνδίδνπλ κεγάιε 
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ζεκαζία ζηελ ππνζηήξημε επελδχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία. 

Πεξηβάιινλ 

Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ Μ8, 

Μ10 & Μ12, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα Μέηξα Μ01 & 

Μ16. 

Ζ εηνηκαζία ηνπ Ννκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ πξνβιέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηελ γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ «Φχζε 2000», δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηδφηεζεο 

επεξγεηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζελζε απηή  (Μ12) γηα πξψηε θνξά, κέζα απφ ην ΠΑΑ 2014-2020 . 

Απηφ αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ κε δξάζεηο φπσο ε 

δηαηήξεζε κέξνπο ηεο ζνδηάο γηα ζθνπνχο ηξνθνιεςίαο απφ ηελ άγξηα παλίδα θαη ε δηαηήξεζε αζέξηζησλ 

ηεκαρίσλ απφ ζηηεξά θαηά ηελ πεξίνδν θσιενπνίεζεο, ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ αλάθακςε θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Ζ πινπνίεζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ηνπ κέηξνπ Μ10 ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

δεκηνπξγία κηθξνελδηαηηεκάησλ εληφο αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ελψ ζα δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο κεγαιχηεξεο πνηθηιφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ απηνθπή ρισξίδα. Χο ζπλέπεηα ηεο 

πνηθηιφηεηαο ζε ρισξηδηθά είδε, έρνπκε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζε ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη αξηζκνχο 

εηδψλ παλίδαο, ηα  νπνία βξίζθνπλ πην εχθνια ηξνθή θαη θάιπςε. Σαπηφρξνλα, νη δξάζεηο ηνπ Μ08 φπσο ε 

δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ 

αιιφρζνλσλ εηδψλ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε δσηθψλ θαη θπηηθψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ζηελ 

αλάθακςε ππνβαζκηζκέλσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνζηαζάηο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αξκνληθφηεξε ζπλχπαξμε γεσξγίαο θαη βηνπνηθηιφηεηαο. 

Μέζα απφ ηα κέηξα ηνπ Π.Α.Α 2014-2020 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο αιιά θαη ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ, απνζθνπψληαο ζηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ ζηε γεσξγία θαζψο δεκηνπξγνχληαη κείδνλα πξνβιήκαηα 

ιεηςπδξίαο θαη έρνπλ αληίθηππφ ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10) ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο ζην έδαθνο ή ηεο 

επηθαλεηαθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο εμάηκηζεο ελψ 

ηαπηφρξνλα  βειηηψλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ ηα εδάθε. 

Οη δξάζεηο ηνπ Μ08 νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο εδαθνθάιπςεο κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνξξφθεζε θαη 

ζπγθξάηεζε κεηεσξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ απφ ην έδαθνο. Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο ηεο βξνρήο απφ ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ, δίλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην έδαθνο γηα λα δεζκεχζεη ηελ 

πγξαζία. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 
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νη δξάζεηο κεηαθνξάο δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01). 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ Τδάηηλσλ 

Πφξσλ. 

 Κιηκαηηθή αιιαγή 

Ζ δηάβξσζε ησλ εδαθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ θπζηθψλ εθηάζεσλ γεο, ελψ έρεη πξνθαιέζεη 

ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο σο θαηλφκελν θαη ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ησλ εδαθψλ πξνσζείηαη κε ηελ ρξήζε εθηαηηθφηεξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ φπσο ε κεραληθή θαηεξγαζία θαη ελζσκάησζε ζην έδαθνο. Ζ κείσζε 

εθαξκνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ βειηηψλεη ηελ νξγαληθή θαη ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη θαη ηηο αλάγθεο ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10) ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε απνξξνψλ απφ ηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηελ θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζε εδάθε κε πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο, κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο. Οη δξάζεηο κεηαθνξάο δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο (Μ01), 

αλακέλεηαη ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

Μέζα απφ ηα κέηξα ηνπ Π.Α.Α 2014-2020 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο αιιά θαη ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ, απνζθνπψληαο ζηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ ζηε γεσξγία θαζψο δεκηνπξγνχληαη κείδνλα πξνβιήκαηα 

ιεηςπδξίαο θαη έρνπλ αληίθηππφ ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο (Μ10) ζε φιεο ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο ζην έδαθνο ή ηεο 

επηθαλεηαθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο εμάηκηζεο ελψ 

ηαπηφρξνλα  βειηηψλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ ηα εδάθε. 

ην κέηξν ησλ επελδχζεσλ (Μ04), έρνπλ πεξηιεθζεί αξθεηέο επηιέμηκεο δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ρξήζε ζε 

ζέκαηα ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, φπσο π.ρ. νη πδαηνδεμακελέο ζπιινγήο φκβξησλ 

πδάησλ. Πέξαλ απηψλ, έρεη ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή αγσγψλ δηαθιάδσζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θαζψο 

θαη άιισλ έξγσλ βειηίσζεο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσξγηθέο πεξηνρέο, επηηπγράλνληαο έηζη 

εμνηθνλφκεζε φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο λεξνχ ζηνπο ππνγείνπο πδξνθνξείο. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε ρξήζε λεξνχ, αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

(Μ04). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, βνεζψληαο έηζη 

ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γχξσ απφ ην ζέκα. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μ16, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πηινηηθψλ εξεπλεηηθψλ 
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εθαξκνγψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο θαη αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο έρεη ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε θαηά ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Π.Α.Α 2014-2020. ηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή ησλ αεξίσλ απηψλ. 

ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ (Μ04), γίλεηαη πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, 

εθκεηάιιεπζεο ή/ θαη αλαθχθισζεο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κεηψλνληαο ηελ 

έθιπζε ακκσλίαο θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο βειηησηηθά εδάθνπο. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απνζθνπψληαο ζηελ κείσζε έθιπζεο ζε 

ακκσλίαο θαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη 

ελεκέξσζεο (Μ01). Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζα γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο κείσζεο εθπνκπψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, 

βνεζψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γχξσ απφ 

ην ζέκα. 

 



94 

5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the 

RDP, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including 

the planned expenditure (table automatically generated from the information provided in sections 

5(2) and 11) 

Priority 1 

Focus 

Area Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 

1A 
T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 

1305/2013 in relation to the total expenditure for the RDP (focus area 1A) 
100.00%  M01, M16 

1B 

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation 

measure (Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, networks/clusters, 
pilot projects…) (focus area 1B) 

40.00  M16 

1C 
T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 

1305/2013 (focus area 1C) 
3,500.00  M01 

Priority 2 

Focus 

Area 
Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 

2A 
T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in 

restructuring or modernisation (focus area 2A) 
2.06% 20,920,000.00 M01, M04, M16 

2B 
T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development 

plan/investments for young farmers (focus area 2B) 
1.29% 18,500,000.00 M04, M06 

Priority 3 

Focus 

Area 
Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 

3A 

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality 

schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations 

(focus area 3A) 
3.60% 14,800,000.00 

M01, M03, M09, 

M14, M16 

Priority 4 

Focus 

Area 
Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 

4A (agri)   

113,425,000.00 
M01, M10, M11, 

M12, M13, M16 
4B (agri)   

4C (agri)   

4A 

(forestry) 
  

6,500,000.00 M08 
4B 

(forestry) 
  

4C 

(forestry) 
  

Priority 5 

Focus 

Area 
Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 

5A 
T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system 

(focus area 5A) 
21.21% 7,505,000.00 M01, M04, M16 

5B T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 4,000,000.00 2,200,000.00 M01, M04, M16 

5C T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 10,000,000.00 4,700,000.00 M04 

5D 
T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view 

of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 
 50,000.00 M01, M08, M10 

5E    M01, M08, M10 

Priority 6 

Focus 

Area 
Target indicator name 

Target value 

2023 

Planned 

expenditure 

Combination of 

measures 
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6A   15,000,000.00 M04 

6B   26,900,000.00 M07, M19 

6C   600,000.00 M07 
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5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 

requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in 

Article 8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013 

ηελ Κχπξν ν θχξηνο πάξνρνο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο αγξφηεο ήηαλ θαη παξακέλεη παξαδνζηαθά 

ν δεκφζηνο ηνκέαο κέζσ ηνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη εηδηθφηεξα 

ηεο ππεξεζίαο ησλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ. Σφζν ε ηζηνξηθή ζρέζε κε ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη ε 

δηαρξνληθή ζηήξημε θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ηνκέα κέζα απφ θαηλνηνκίεο νη νπνίεο πξνσζνχληαλ 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ, έρνπλ θαηαμηψζεη ηηο γεσξγηθέο εθαξκνγέο ζε θάζε 

παξαγσγφ θαη κέρξη ζήκεξα πξνζθέξνληαη νη άξηηεο απηέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φιε ηηο πεξηνρέο 

ηνπ Νεζηνχ. 

Ηδηαίηεξα κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηε Δ.Δ. θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ, κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αιιά θαη επηδνηήζεσλ κέζα απφ ην πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έρνπλ βειηηψζεη αξθεηά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά 

θαη ηελ παξαγσγή ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 2020 πεξηζζφηεξε πξνζνρή αιιά θαη ζηφρεπζε ζα δνζεί ζε 

ζέκαηα φπσο ηεο θαηλνηνκίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

αιιά θαη ηνπ έληνλνπ εμσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ γεσξγνθηελνηξνθηθφ ηνκέα αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία 

γεληθφηεξα. ηνρεπκέλα κέηξα πνπ ζα εζηηάδνληαη ζε θαηλνηφκεο έξεπλεο θαη επελδχζεηο, εηζαγσγή λέσλ 

ζην επάγγεικα θαη κέηξα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεζηνχ, βξίζθνληαη ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο. 

ηα πιαίζηα απηά ην Σκήκα Γεσξγίαο ζαλ Αξκφδην Σκήκα ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλαπηπμηαθψλ αιιά θαη γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιέο, εθπαηδεχζεηο, 

ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη άιιεο πξνσζεηηθέο κεζφδνπο κέζσ πεξηνδηθψλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έρεη αξρίζεη ήδε δπλακηθά λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο αιιά θαη 

εζσηεξηθά ην πξνζσπηθφ πνπ θαζεκεξηλά είλαη ζε επαθή κε ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ζε φηη αθνξά ηα κέηξα 

ηελ θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηα άιια κέηξα πνπ ζα πξνσζεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν 2014 2020. 

ηελή επαθή θαη ζπλεξγαζίεο έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί θαη κέζα απφ ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν θαη ηα κέιε 

ηνπ, αιιά θαη κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα 

δνζεί ζε θαηλνηφκα έξγα θαη ζε άιιεο  πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο γεληθφηεξα. 

Ζ δνκή ησλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ ζηε Κχπξν απνηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία κε ηνλ θιάδν 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ, ν νπνίν ζπληνλίδεη ηελ εθπφλεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο ηερληθνχο 

θιάδνπο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηα 6 θαηά 

ηφπνπο επαξρηαθά Γεσξγηθά γξαθεία θαη ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 

Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιεκάησλ Παγθχπξηα κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

νκάδσλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ Λεηηνπξγνί απφ ηνπο Κιάδνπο, ηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία 

θαη ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ εξεπλψλ, θαηαξηίδεηαη έλαο θαηάινγνο κε ηα ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ρξήδνπλ άκεζσλ παξεκβάζεσλ θαη επίιπζεο. Ο θαηάινγνο απηφο κέζα απφ ην λέν πξφγξακκα ζα κπνξεί λα 

απνηειεί βάζε γηα κεηέπεηηα εθαξκνζκέλε θαηλνηφκα έξεπλα. 

ε φηη αθνξά ηελ πξνζθνξά ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, απηή παξέρεηαη δσξεάλ 

θαη ζε φιεο ηηο ειεγρφκελεο απφ ηε Γεκνθξαηία Πεξηνρέο. Ζ Δηιηθξίλεηα θαη ε ακεζφηεηα αιιά θαη ε 

απνπζία νπνησλδήπνηε ζρέζεσλ δηαπινθήο θαη ζπκθεξφλησλ κε ζέκαηα πξνψζεζεο πξντφλησλ θάλεη ηνπο 

γεσξγνχο λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο Λεηηνπξγνχο ησλ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ. 

Πξφζζεηα κέζα απφ ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν εηνηκάδεηαη θαη επηθνηλσληαθφ πιάλν γηα ην ΠΑΑ 2014-
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2020 ζε φηη αθνξά ηα δηάθνξα κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

Σφζν ε δνκή ησλ Γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ κε ηελ πξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ αιά θαη αληίζηξνθα, 

κε ηελ δηάδνζε ησλ αλαγθψλ θαη ζηελ γλψζεο ζηνπο παξαγσγνχο, βνεζά ζηελ ακεζφηεξε, θαη 

απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ ζεκάησλ θαηλνηνκίαο. 

ινη νη Πεξηνδεχνληεο Λεηηνπξγνί πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη νη Λεηηνπξγνί ηνπ 

ΚΟΑΠ θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο αιιά θαη άιισλ θνξέσλ ζα ελεκεξσζνχλ νινθιεξσκέλα ζε φηη αθνξά ηα 

κέηξα θαηλνηνκίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ήδε κέζα απφ κηα επξεία δηαβνχιεπζε πνπ μεθίλεζε πνιχ λσξίο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ νη γεληθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ λέν θαλνληζκφ θαη ζηα ζρεηηθά κέηξα, φινη ελεκεξψζεθαλ 

θαη έιαβαλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηέηνησλ ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη θαηλνηνκίαο.  

Άκεζα κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ πξνγξακκαηίδεηαη κηα επξεία ελεκεξσηηθή θακπάληα ηφζν 

γηα ηνπο Λεηηνπξγνχο πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιέο φζν θαη πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ψζηε ε εθαξκνγή 

θαη εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο. εκεηψλεηαη φηη ην δίθηπν 

γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζηα επαξρηαθά γεσξγηθά Γξαθεία Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, 

Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ , Πάθνπ θαη Πηηζηιηάο δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 47 Πεξηνδεχνληεο Λεηηνπξγνχο θαζψο 

θαη 70 άηνκα ππνζηεξηθηηθφ ηερληθφ πξνζσπηθφ ελψ θεληξηθά νη αξκφδηνη Κιάδνη δηαζέηνπλ άξηηα 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη θηελνηξνθίαο.  

ινη νη πην πάλσ ζα εκπιαθνχλ άκεζα ζηε δηάδνζε ζεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη πξφζζεηα πξνγξακκαηίδνληαη 

θαη θαηά ηφπνπο ελεκεξψζεηο θαη εθπαηδεχζεηο ψζηε ε φιε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ λα είλαη επηηπρήο. 

 

ηε δηάξθεηα ησλ πξνζερψλ κελψλ πξφθεηηαη λα εηνηκαζηεί ιεπηνκεξέο πιάλν ελεξγεηψλ θαη ζρέδην 

δξάζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξαδνηέα ζηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα εηνηκαζηνχλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα 

 Δηνηκαζία ελεκεξσηηθνχ νδεγνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ζε φηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην κέηξν ηεο 

ζπλεξγαζίαο 

 Λεπηνκέξεηεο ζε φηη αθνξά ηελ δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, κέζα 

απφ ηα κέιε ηνπ ΔΑΓ 

 πλερήο επηθνηλσλία κε άιια Κ.Μ. ζε φηη αθνξά πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη θαηλνηφκσλ έξγσλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

 πλεξγαζίεο κε πθηζηάκελεο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη άιισλ θνξέσλ 

 Δλεκέξσζε θαη πξνψζεζε επηθνηλσληαθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ Γεσξγηθνχ ηνκέα 

 Δθπαίδεπζε πκβνχισλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, Δξεπλεηψλ, ηνπηθψλ αξρψλ, ηνπηθψλ 

νκάδσλ δξάζεο, νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 Σειενπηηθά ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα, άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη ζε ΜΜΔ, Κπθινθνξία ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηνπ ΔΑΓ, πνπ λα ελεκεξψλνπλ γηα ηα κέηξα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν κε παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ θαη έξγσλ ηφζν απφ ηελ Κχπξν 

φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζεη ζηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο 

 πκπεξίιεςε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Νέσλ Αγξνηψλ ζεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη 

παξνπζίαζεο παξαδεηγκάησλ 

 Πξνεηνηκαζία πξφηππσλ ζπκθσλεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ λα αθνξνχλ ηε ζχζηαζε επηρεηξεζηαθψλ 
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νκάδσλ θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ εηαίξσλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 

 

Σν Σκήκα Γεσξγίαο θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ζπλαληήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο Καηλνηνκίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζεηο ζαλ ππξήλαο ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο ηεο ηδέαο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Απφ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, εηδηθή νκάδα Λεηηνπξγψλ θαη εξεπλεηψλ βξίζθεηαη ζε επαθή θαη έρεη 

εηνηκάζεη ην κέηξν ηεο θαηλνηνκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

λεζί, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 2014-2020, ηελ κειέηε ηεο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο γηα ηελ Κχπξν, ην πξφγξακκα ηνπ Οξίδνληα 2020 θαζψο θαη ηεο ζπκθσλίαο 

εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Έλσζεο. Μέζα απφ ηηο αδπλακίεο, επθαηξίεο, θαη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ηεο Γεσξγίαο ζηελ Κχπξν έρνπλ επηιεγεί ζρεηηθέο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο νη νπνίεο ζα πξνσζνχληαη γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο κέζα απφ ην λέν ΠΑΑ.  Ζ νκάδα ζπγγξαθή 

βξίζθεηαη ζε επαθή θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ρεηξίδνληαη αληίζηνηρα κέηξα θαη ζα 

κπνξνχζαλ κειινληηθά λα βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ. Παξάιιεια 

ιακβάλνληαη θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη άιισλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ. Σέηνηνη θνξείο είλαη ην Τπνπξγείν Δκπνξείνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ην ΗΠΔ, ην ΣΔΠΑΚ, 

ην ΗΓΔ, ν ΚΟΑΠ, ν ΚΟΣ, θ.α. 

 

ηελ φιε πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ κέηξνπ αιιά θαη δηάδνζήο ηνπ, ην ΔΑΓ, ζα θιεζεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε πξνεηνηκαζία θαη δηαδηθαζία. Ήδε κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΑΑ, ζα 

αξρίδεη κία έληνλε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζχζηαζεο επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ, 

θαζψο θαη επαθήο κε άιια Κ.Μ. γηα πξαγκαηνπνίεζε δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ πξψηε επαθή κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο δίλεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη αλακέλεηαη φηη απηφ ζα εληαζεί κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ. 
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6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES 

6.1. Additional information 
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6.2. Ex-ante conditionalities 

Applicable ex-

ante 

conditionality at 

national level 

Applicable ex-ante 

conditionality 

fulfilled: 

Yes/No/Partially 

Assessment of its fulfilment 

Priorities

/Focus 

Areas 

Meas

ures 

G1) Anti-

Discrimination: 

the existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application of 

Union anti 

discrimination 

law and policy in 

the field of ESI 

Funds. 

yes 

Οη πξφλνηεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2000/43/EC θαιχπηνληαη απφ ηνλ πεξί  Ίζεο 

Μεηαρείξηζεο (Φπιεηηθή ή Δζλνηηθή Καηαγσγή)  Νφκν αξ. Ν.59(Η)2004 εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πξνλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ πεξί Ίζεο 

Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκν αξ. Ν.58(Η)2004 ζηνλ νπνίν 

ηίζεηαη ην πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

εξγαζία. Πξφζζεηα κε βάζε ηνλ  πεξί  Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Άιισλ 

Γηαθξίζεσλ Νφκν αξ.Ν.42(Η)2004, έρνπλ ζεζπηζηεί δχν Αλεμάξηεηεο Αξρέο ζην Γξαθείν 

ηνπ Δπίηξνπνπ Γηνηθήζεσο: Ζ Αξρή Ηζφηεηαο θαη ε Αξρή θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ. 

  

G2) Gender 

Equality: the 

existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application of 

Union gender 

equality law and 

policy in the field 

of ESI Funds. 

yes 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα εθπιεξψλεηαη πιήξσο. 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο πεξηιακβάλνληαη ζην  Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα 

ησλ Φχισλ 2007-2013.  

 

Σν λέν  ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2014-2017 ζα εηνηκαζηεί απφ ηνλ 

Δζληθφ Μεραληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο εληφο ηνπ 2014.  

 

 

Έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
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Νφκνπ Ν.205(Η)2002. 

 

Γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πεξί  Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ 

Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκνπ αξ. Ν.58(Η)2004 ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ νξίδεη επηζεσξεηέο Ηζφηεηαο ζην Σκήκα Δξγαζίαο. 

 

Πξφζζεηα κε βάζε ηνλ  πεξί  Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Άιισλ Γηαθξίζεσλ 

Νφκν αξ.Ν.42(Η)2004, έρνπλ ζεζπηζηεί δχν Αλεμάξηεηεο Αξρέο ζην Γξαθείν ηνπ 

Δπίηξνπνπ Γηνηθήζεσο: Ζ Αξρή Ηζφηεηαο θαη ε Αξρή θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ. 

 

Οη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ.   

 

G3) Disability: 

the existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application of 

the United 

Nations 

Convention on 

the rights of 

persons with 

disabilities 

(UNCRPD) in the 

field of ESI 

Funds in 

accordance with 

Council Decision 

2010/48/EC 

yes 

Ζ Δζληθή Έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαηαγξάθεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο, 

πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο. 

Οη κεραληζκνί εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο έρνπλ νξηζηεί κε βάζε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ σο εμήο: 

- Χο Κεληξηθφ εκείν Δπαθήο νξίζηεθε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 

- Χο πληνληζηηθφο Μεραληζκφο νξίζηεθε ην Παγθχπξην πκβνχιην Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, 

- Χο Αλεμάξηεηνο Μεραληζκφο νξίζηεθε ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θα πξνζηαζίαο 

αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Μέζα απφ ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαπεξία 2013-2015, εμεηδηθεχνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα θαη δξάζεηο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ  αλαγθψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Δζληθήο Έθζεζεο. 
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Οη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη 

Δπελδπηηθψλ Σακείσλ.   

 

G4) Public 

Procurement: the 

existence of 

arrangements for 

the effective 

application of 

Union public 

procurement law 

in the field of the 

ESI Funds. 

yes 

Έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή νη θαηάιιεινη κεραληζκνί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ). 

Ζ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε 

αξκφδηα αξρή κε ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ πεξί Γ θαη ησλ 

Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. Οη Οδεγίεο ηεο ΔΔ πεξί Γ (2004/17 θαη 

2004/18) έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζηελ εζληθή λνκνζεζία (Νφκνη Αξ. 11 (Η) ηνπ 2006 θαη 

Αξ. 12 (Η) ηνπ 2006, αληίζηνηρα).www.treasury.gov.cy/ppd 

 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γ έρεη ζπζηαζεί έλα γξαθείν 

ππνζηήξημεο εηδηθά γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία πεξί Γ θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο / Φνξείο (πξνεηνηκαζία δηαγσληζκψλ, 

ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θιπ.). Έρεη επίζεο ζπληαρζεί Οδεγφο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ γηα 

ζέκαηα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/index.html 

  

G5) State Aid: the 

existence of 

arrangements for 

the effective 

application of 

Union State aid 

rules in the field 

of the ESI Funds. 

yes 

ηελ Κχπξν εθαξκφδεηαη ήδε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα  εθαξκνγή ηεο Πεξί 

Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Ννκνζεζίαο κε ην δηνξηζκφ (απφ ην 2001) ηνπ 

Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο θπβεξλεηηθφο 

αμησκαηνχρνο, ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ εληζρχζεσλ 

πνπ ρνξεγνχληαη θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ζ απνζηνιή θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δθφξνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ http://www.publicaid.gov.cy. Κάζε αλαζέηνπζα αξρή 

ή νπνία εθαξκφδεη δξάζεηο/ζρέδηα νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ (γηα λέα ζρέδηα ή ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνηήζεσλ) ζηνλ Έθνξν θαη λα δεηεί ζρεηηθή απφθαζε / έγθξηζε (είηε απεπζείαο 

απφ ηνλ Έθνξν ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Δθφξνπ).  

Ο Έθνξνο είλαη επίζεο ππεχζπλνο λα ελεξγεί σο ελδηάκεζνο θνξέαο γηα ηελ ηαρεία θαη 
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απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ αλάθηεζεο πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.. Ο θξαηηθφο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο 

αλάθηεζεο ιακβάλεη θάζε λφκηκν κέηξν, πεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε κέηξνπ ην 

νπνίν θαζίζηαηαη εθηθηφ λα ιεθζεί δπλάκεη ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Γηθαίνπ έλαληη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα 

ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο αλάθηεζεο. Ο Έθνξνο ζα ιεηηνπξγεί σο ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ην θξάηνο κέινο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο θαη ζα θαηεπζχλεη ηνλ ππεχζπλν θξαηηθφ θνξέα λα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα βήκαηα γηα λα επηηεπρζεί ε αλάθηεζε, δειαδή είηε λα αλαθιεζεί ε 

δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε, είηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, είηε λα αθπξσζνχλ νη ζπκβάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ 

αζχκβαηεο εληζρχζεηο. Δπίζεο ζα βεβαηψλεηαη φηη έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ε 

ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ πνζψλ θαη φηη ηξνρνδξνκήζεθαλ φιεο νη δηαδηθαζίεο είηε 

λνκηθέο είηε άιιεο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάθηεζε κε ηνλ ηαρχηεξν ηξφπν.  

Δπίζεο είλαη ζεζκνζεηεκέλε ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή απφθαζεο αλάθηεζεο πνπ 

εθδίδεη ν Έθνξνο θαη φρη ε Δπηηξνπή ε πεξίπησζε πνπ ε ελίζρπζε έρεη ρνξεγεζεί κε 

δηνηθεηηθή πξάμε ηφηε ν ππεχζπλνο θνξέαο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζεη ηελ παξάλνκε 

πξάμε ρνξήγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ελίζρπζε ρνξεγήζεθε κε λφκν ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ, δπλάκεη ησλ νπνίσλ έρεη ρνξεγεζεί ε θξαηηθή ελίζρπζε. ε πεξίπησζε πνπ 

ρνξεγήζεθε κε ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Θα 

πξέπεη λα απνζηαιεί επηζηνιή ζε θάζε απνδέθηε αηνκηθά κε ηελ νπνία λα ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο ελίζρπζεο ζπλ ην λφκηκν ηφθν, ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην επηηφθην αλάθηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή 

ε απνζηνιή επηζηνιήο ζα πξέπεη λα εμεπξεζεί ελαιιαθηηθφο ηξφπνο θνηλνπνίεζεο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε, ν ππεχζπλνο 

θνξέαο νθείιεη λα επηδηψμεη κε θάζε λφκηκν κέζν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ, ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο δηαηαγήο αλάθηεζεο.   

 

G6) 

Environmental 

legislation 

relating to 

Environmental 

Impact 

Assessment (EIA) 

partially 

Ζ ζρεηηθή επξσπατθήο Οδεγία γηα ΔΠΑ εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ ΔΠΔ (Νφκνο 140(Η)/2005 θαη κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο). Λφγσ ηεο πξφζθαηεο  

ηξνπνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ΔΠΑ, αλακέλεηαη φηη ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, κφιηο δεκνζηνπνηεζεί ε αλαζεσξεκέλε 

Δπξσπατθή Οδεγία). Δθαξκφδνληαη επίζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο ΔΠΔ ζηελ Κχπξν απφ ην 2005 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 102 (Η) / 2005. 
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and, Strategic 

Environmental 

Assessment 

(SEA): the 

existence of 

arrangements for 

the effective 

application of 

Union 

environmental 

legislation related 

to EIA and SEA. 

 

Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ ΔΠΔ θαη ΔΠΔ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επίπεδν ΔΔ. Οη 

ελ ιφγσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ελψ, 

ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, έρνπλ πεξηνξηζηεί. Σν ζέκα επαλεμεηάδεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Κχπξν. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εμεχξεζε πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ελδερνκέλσο απφ πφξνπο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ 

πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία. 

πγθεθξηκέλα, ζα εηνηκαζηεί ρέδην Γξάζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014, πνπ ζα αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο Δπηηξνπήο ΔΠΔ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ Σκεκάησλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ρεξζαία 

θαη ζαιάζζηα), ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θ.ιπ.  

Δθαξκφδνληαη επίζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο 

(θαη ζε άιινπο εκπιεθφκελνπο/ελδηαθεξφκελνπο θνξείο), φπσο δηάζεζε ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη ηηο 

ζρεηηθέο  γλσκαηεχζεηο 

(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/de28_gr/de28_gr?OpenDocu

ment).  Δπηδηψθεηαη επίζεο ε ζπκκεηνρή θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

Γηα θαιχηεξε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (PCIs, Large-scaleTransboundaryProjects, 

IntegratingClimateChangeandBiodiversity, etc) έρνπλ δηαλεκεζεί ζην πξνζσπηθφ γηα λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ζρεδίσλ / πξνγξακκάησλ / έξγσλ, ελψ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαη δεκφζηα (ζε κειεηεηέο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο) θαη έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. 

Γηα θαιχηεξε δηάρπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, ζα εθδνζνχλ 

ζρεηηθνί Καλνληζκνί, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 26(2) ηνπ Νφκνπ ΔΠΔ, παξ. (δ) θαη (ε). 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα δηελέξγεηα δεκφζησλ 

ζπδεηήζεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ θαη ηα πεξηερφκελα ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη 

ζηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθφξεζε πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ. 

 

G7) Statistical partially Ζ εθπιήξσζε ηεο ελ ιφγσ αηξεζηκφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ   
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systems and result 

indicators: the 

existence of a 

statistical basis 

necessary to 

undertake 

evaluations to 

assess the 

effectiveness and 

impact of the 

programmes. The 

existence of a 

system of result 

indicators 

necessary to 

select actions, 

which most 

effectively 

contribute to 

desired results, to 

monitor progress 

towards results 

and to undertake 

impact 

evaluation. 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή, ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία/αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ηνλ αληίθηππν ησλ Πξνγξακκάησλ ζα 

εμεηαζηνχλ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΟΠ) πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηε λέα π.π. 2014-2020 ελψ ζα εμεηαζηνχλ 

παξάιιεια νη κεραληζκνί ζπιινγήο θαη αλάιπζεο άιισλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ζα κπνξνχλ 

λα ζπιιέγνληαη/παξέρνληαη κέζσ ηνπ ΟΠ (π.ρ. ζηνηρεία απφ ζηαηηζηηθή ππεξεζία, 

ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θνθ) θαη ζα αθνξνχλ ζηνλ αληίθηππν ησλ Σακείσλ 

 

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ ΟΠ κφλν ζηνπο 

Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (Γηθαηνχρνη, Δλδηάκεζνη Φνξείο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Αξρή 

Διέγρνπ, Αξρή Πηζηνπνίεζεο), νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Γεληθά ζηνηρεία 

γηα ηνπο δείθηεο (επίηεπμε ελδηάκεζσλ/ηειηθψλ ζηφρσλ, αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

θνθ) είλαη δηαζέζηκα γηα ην επξχ θνηλφ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ 

Σακείσλ(http://www.structuralfunds.org.cy)θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελφηεηεο ησλ Δηήζησλ 

Δθζέζεσλ Δθηέιεζεο θαη ησλ Αμηνινγήζεσλ πνπ πινπνηνχληαη) 

 

P3.1) Risk 

prevention and 

risk management: 

the existence of 

national or 

regional risk 

assessments for 

disaster 

management 

taking into 

account climate 

change adaptation 

no 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηηθή Άκπλα, πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζηελ πξνθήξπμε επξσπατθνχ δηαγσληζκνχ κέζα ζην Α΄ Δμάκελν 2014, γηα ηελ αλάζεζε 

ζε εκπεηξνγλψκνλεο ηεο εηνηκαζίαο κειέηεο «Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ» ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία. 

 

Σα επφκελα βήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Πξνθήξπμε πξνζθνξάο εληφο Μαΐνπ 2014 

2. Σειηθή Έθζεζε απνηειεζκάησλ εληφο Ηνπιίνπ 2015 

3. Αλνηθηή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εληφο επηεκβξίνπ 2015 

3A M04 



106 

4. Οινθιήξσζε Μειέηεο ηέινο 2015 

 

P4.1) Good 

Agricultural and 

Environmental 

Conditions 

(GAEC): 

standards for 

good agricultural 

and 

environmental 

condition of land 

referred to in 

Chapter I of Title 

VI of Regulation 

(EU) No 

1306/2013 are 

established at 

national level 

yes Δπηζπλάπηνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 P4 
M11, 

M10 

P4.2) Minimum 

requirements for 

fertilisers and 

plant protection 

products: 

minimum 

requirements for 

fertilisers and 

plant protection 

products referred 

to in Article 28 of 

Chapter I of Title 

III of Regulation 

(EU) No 

1305/2013 are 

defined at 

yes Δπηζπλάπηνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 P4 
M11, 

M10 
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national level 

P4.3) Other 

relevant national 

standards: 

relevant 

mandatory 

national standards 

are defined for 

the purpose of 

Article 28 of 

Chapter I of Title 

III of Regulation 

(EU) No 

1305/2013 

yes 
πνπ ηζρχνπλ γίλνληαη εηδηθέο αλαθνξέο ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020 
P4 

M10, 

M11 

P5.1) Energy 

efficiency: 

actions have been 

carried out to 

promote cost 

effective 

improvements of 

energy end use 

efficiency and 

cost effective 

investment in 

energy efficiency 

when 

constructing or 

renovating 

buildings. 

yes 

Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία 2010/31/ΔΔ, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε εμέδσζε 

ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (ηξνπνπνηεηηθφ) Νφκν ηνπ 

2012 (Ν.210(Η)/2012), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

(ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) Αξ. 244/2012) θαη ηηο πξφλνηεο γηα πηζηνπνηεηηθά 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη δηακεξηζκάησλ.  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlperformance_gr/dmlperformance_gr?OpenDoc

ument 

 

Ο Τπνινγηζκφο ησλ Διάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ζηα 

νηθνλνκηθά βέιηηζηα επίπεδα, έρεη ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. Σελ 

έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηηο παξαδνρέο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνπο αθφινπζνο ζπλδέζκνπο: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E84927174274B7AC22575AD002C8BB7/$fi

le/Calculations%20for%20setting%20the%20minimum%20energy%20performance%20r

equirements%20at%20cost%20optimal%20leves.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip 

 

5B, 5D, 

5A, 5E, 

5C 

M11, 

M10 
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P5.2) Water 

sector: the 

existence of a) a 

water pricing 

policy which 

provides adequate 

incentives for 

users to use water 

resources 

efficiently and b) 

an adequate 

contribution of 

the different 

water uses to the 

recovery of the 

costs of water 

services at a rate 

determined in the 

approved river 

basin 

management plan 

for investment 

supported by the 

programmes. 

no 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Πεξί Τδάησλ 2000/60/ΔΚ, ην Σκήκα 

Αλαπηχμεσο Τδάησλ έρεη εθπνλήζεη κειέηε (Φεβ 2009 – Μαξ 2010) κε ζέκα ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο (θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο γηα απνδνηηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ, ηθαλνπνηεηηθή ζπκβνιή ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ ζηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ππεξεζηψλ λεξνχ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ησλ  

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο (γεσγξαθηθψλ, θιηκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ) 

θαζψο θαη ησλ εθηηκψκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλάθηεζε). 

 

ην πιαίζην απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε (Μαξ 2010 – επ 2011)  δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε 

ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Οθη 2010- Φεβ 2011) ππεξεζηαθέο δηαβνπιεχζεηο κε ζθνπφ ηε 

ζέζπηζε ηνπ Ννκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα λεξά ζε 

φιε ηελ Κχπξν. 

 

Με βάζε ηηο πην πάλσ δξάζεηο εηνηκάζηεθε πξνζρέδην Καλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ 

λνκηθά ηηο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο λεξνχ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ φινπο ηνπο 

παξφρνπο λεξνχ (Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ, Σνπηθέο Αξρέο Τδαηνπξνκήζεηαο θαη 

αξδεπηηθνί νξγαληζκνί).  

 

Οη Καλνληζκνί εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 θαη 

θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε, ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία. Οη 

Καλνληζκνί έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Βνπιή θαη δεκνζηεχηεθαλ ζηηο  28 Φεβξνπαξίνπ 

 ηφρνο είλαη ε εθαξκνγή κηαο νκνηφκνξθεο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο λεξνχ παγθχπξηα, 

ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9,  

 

5A  

P5.3) Renewable 

energy: actions 

have been carried 

out to promote 

the production 

and distribution 

of renewable 

yes  5B M04 



109 

energy sources 

P6.1) Next 

Generation 

Network (NGN) 

Infrastructure : 

the existence of 

national or 

regional NGA 

Plans which take 

account of 

regional actions 

in order to reach 

the Union high 

speed Internet 

access targets, 

focusing on areas 

where the market 

fails to provide an 

open 

infrastructure at 

an affordable cost 

and of a quality in 

line with the 

Union 

competition and 

State aid rules 

and to provide 

accessible 

services to 

vulnerable groups 

no 

Σν Δζληθφ ρέδην Δπξπδσληθφηεηαο έρεη θαηαξηηζηεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή ηεο Κχπξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ Γηθηχσλ 

Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA) ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2016.  

6C M07 
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Applicable ex-

ante 

conditionality 

at national 

level 

Criteria 

Criteria 

fulfilled 

(Yes/No) 

Reference (if fulfilled) [reference to the 

strategies, legal acts or other relevant 

documents] 

Assessment of its fulfilment 

G1) Anti-

Discrimination: 

the existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application of 

Union anti 

discrimination law 

and policy in the 

field of ESI 

Funds. 

G1.a) Arrangements in 

accordance with the 

institutional and legal 

framework of Member 

States for the 

involvement of bodies 

responsible for the 

promotion of equal 

treatment of all persons 

throughout the 

preparation and 

implementation of 

programmes, including 

the provision of advice 

on equality in ESI fund 

related activities. 

Yes 

Νφκνη: 

Ν.42(Η)2004 (γεληθφο θπξσηηθφο) 

Ν.58(Η)2004 

Ν.59(Η)2004 

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/

ombudsman.nsf/legislation_gr/legislation_gr?

OpenDocument 

 

Νφκνη: 

Ν.42(Η)2004 (γεληθφο θπξσηηθφο) 

Ν.58(Η)2004 

Ν.59(Η)2004 

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/om

budsman.nsf/legislation_gr/legislation_gr?Open
Document 

 

Πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ 
Απαζρφιεζε 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlpromot
ion_gr/dmlpromotion_gr?OpenDocument 

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/om

budsman.nsf/codes_gr/codes_gr?OpenDocument

&highlight=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82 

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/om

budsman.nsf/infodoc_gr/infodoc_gr?OpenDocu

ment 
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G1.b) Arrangements 

for training for staff 

of the authorities 

involved in the 

management and 

control of the ESI 

Funds in the fields 

of Union anti 

discrimination law 

and policy. 

Yes 

Ν.58(Η)/2004, 

 

Σν Σκήκα Δξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο 

Ηζφηεηαο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία, 

πξνσζεί δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ γηα 

ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα ην Σκήκα Δξγαζίαο έρεη εθδψζεη έλα 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Ν.58(Η)/2004, θαζψο θαη έλα Οδεγφ γηα ηελ κε 

δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο ζηελ εξγαζία, ηα νπνία 

θαη έρνπλ δηνρεηεπζεί πξνο φινπο  ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο θαη ην γεληθφηεξν 
θνηλφ. 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζηα πιαίζηα εμεηδίθεπζεο 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ζα 

εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ζα νξγαλψζεη εηδηθφ ζεκηλάξην γηα 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα θνξέσλ. 

G2) Gender 

Equality: the 

existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application 

of Union gender 

equality law 

and policy in 

the field of ESI 

Funds. 

G2.a) Arrangements 

in accordance with 

the institutional and 

legal framework of 

Member States for 

the involvement of 

bodies responsible 

for gender equality 

throughout the 

preparation and 

implementation of 

programmes, 

including the 

provision of advice 

on gender equality 

Yes 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 
Φχισλ 2007-2013, 

Νφκνο Ν.205(Η)2002, 

Πεξί  Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε 

θαη ηελ Δξγαζία Νφκνπ αξ. Ν.58(Η)2004, 

Πεξί  Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη 
Άιισλ Γηαθξίζεσλ Νφκν αξ.Ν.42(Η)2004. 

 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα εθπιεξψλεηαη 
πιήξσο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο πεξηιακβάλνληαη ζην  

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 

Φχισλ 2007-2013.  

Σν λέν  ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 

Φχισλ 2014-2017 ζα εηνηκαζηεί απφ ηνλ Δζληθφ 

Μεραληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο 
εληφο ηνπ 2014.  
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in ESI Fund related 

activities. 

 

Έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 
Ν.205(Η)2002. 

Γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πεξί  Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε 

θαη ηελ Δξγαζία Νφκνπ αξ. Ν.58(Η)2004 ν 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ νξίδεη επηζεσξεηέο Ηζφηεηαο ζην 
Σκήκα Δξγαζίαο. 

Πξφζζεηα κε βάζε ηνλ  πεξί  Καηαπνιέκεζεο 

ησλ Φπιεηηθψλ θαη Άιισλ Γηαθξίζεσλ Νφκν 

αξ.Ν.42(Η)2004, έρνπλ ζεζπηζηεί δχν 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο ζην Γξαθείν ηνπ Δπίηξνπνπ 

Γηνηθήζεσο: Ζ Αξρή Ηζφηεηαο θαη ε Αξρή θαηά 

ησλ Γηαθξίζεσλ. 

Οη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

ζα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, 

Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ.   

G2.b) Arrangements 

for training for staff 

of the authorities 

involved in the 

management and 

control of the ESI 

Funds in the fields 

of Union gender 

Yes  

Ζ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ 

Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ν Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηεο Γπλαίθαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κππξηαθή 

Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνσζνχλ ήδε  

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα Ηζφηεηαο 

Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη Δλζσκάησζεο ηεο 
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equality law and 

policy as well as on 

gender 

mainstreaming. 

Γηάζηαζεο ηνπ Φχινπ ζηηο Πνιηηηθέο (Gender 

Mainstreaming). εκεηψλεηαη φηη, νη δεκφζηνη 

Λεηηνπξγνί πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε, 

εθαξκνγή θαη έιεγρν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο. 

Δπηπξφζζεηα ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζηα πιαίζηα 

εμεηδίθεπζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ζα εθδψζεη (φπσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο) 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

ζα νξγαλψζεη εηδηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ 

θαηάξηηζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα θνξέσλ ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ΔΓΔΣ. Σνλίδεηαη φηη, ε 

ππνζηήξημε ηεο γλψζεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

αξρψλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ΔΓΔΣ 

απνηειεί ζπλερή δηαδηθαζία.  

G3) Disability: 

the existence of 

administrative 

capacity for the 

implementation 

and application 

of the United 

Nations 

Convention on 

the rights of 

persons with 

disabilities 

(UNCRPD) in 

the field of ESI 

Funds in 

accordance with 

G3.a) Arrangements 

in accordance with 

the institutional and 

legal framework of 

Member States for 

the consultation and 

involvement of 

bodies in charge of 

protection of rights 

of persons with 

disabilities or 

representative 

organisations of 

persons with 

disabilities and other 

relevant 

Yes 

Δζληθή Έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 
δηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All

/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32?

OpenDocument 

 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 2013-2015 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All

/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$

file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9

%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87

%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20

%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE

Δζληθή Έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο  

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/08

70C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32?OpenD

ocument 

 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 2013-2015 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/08

70C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$file/%
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Council 

Decision 

2010/48/EC 

stakeholders 

throughout the 

preparation and 

implementation of 

programmes. 

%B7%CF%82%202013%20-%202015.doc 

 

CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%C

F%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%
202013%20-%202015.doc 

 

G3.b) Arrangements 

for training for staff 

of the authorities 

involved in the 

management and 

control of the ESI 

Funds in the fields 

of applicable Union 

and national 

disability law and 

policy, including 

accessibility and the 

practical application 

of the UNCRPD as 

reflected in Union 

and national 

legislation, as 

appropriate. 

Yes 

Αλεμάξηεηε Αξρήο Πξνψζεζεο Γηθαησκάησλ 
AκεA 

 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζηα πιαίζηα εμεηδίθεπζεο 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ζα 

εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

θαη ζα νξγαλψζεη εηδηθφ ζεκηλάξην γηα 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα θνξέσλ. Ζ ππνζηήξημε ησλ 

εκπιεθφκελσλ αξρψλ απνηειεί ζπλερή 
δηαδηθαζία.  

Σν 2010 ε Αξρή Ηζφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο εμέδσζε ηνλ Κψδηθα 

θαιήο πξαθηηθήο γηα ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ 

αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε.  

Πξνσζείηαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθνχ θεηκέλνπ 

γηα ην ξφιν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πξνψζεζεο 

Γηθαησκάησλ AκεA (αλεμάξηεηνο κεραληζκφο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο)  γηα ην επξχ 

θνηλφ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

βαζηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε χκβαζε.  

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ 

κε Αλαπεξίεο έρεη εθδψζεη θαη δηαλείκεη ζε 

δηάθνξεο Τπεξεζίεο ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 
Αλαπεξία. 

Ζ χπαξμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο 
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Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη λνκνζεζίεο θαη νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, απνηειεί επίζεο έλα κέζν 

ελεκέξσζεο. 

G3.c) Arrangements 

to ensure monitoring 

of the 

implementation of 

Article 9 of the 

UNCRPD in relation 

to the ESI Funds 

throughout the 

preparation and the 

implementation of 

the programmes. 

Yes 

 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαπεξία 
2013 – 2015 

 

• Ζ πξψηε Έθζεζε ηεο Κχπξνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, θαζψο 

θαη ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαπεξία 

2013 – 2015: εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην ζε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 26.7.2013 θαη 

θαηαηέζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. 

G4) Public 

Procurement: 

the existence of 

arrangements 

for the effective 

application of 

Union public 

procurement 

law in the field 

of the ESI 

Funds. 

G4.a) Arrangements 

for the effective 

application of Union 

public procurement 

rules through 

appropriate 

mechanisms. 

Yes 

Νφκνη Αξ. 11 (Η) ηνπ 2006 θαη Αξ. 12 (Η) ηνπ 
2006, 

www.treasury.gov.cy/ppd 

 

Έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή νη θαηάιιεινη 

κεραληζκνί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ). Ζ 

Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε αξκφδηα 

αξρή κε ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Νφκνπ πεξί Γ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. Οη Οδεγίεο ηεο ΔΔ 

πεξί Γ (2004/17 θαη 2004/18) έρνπλ ήδε 

κεηαθεξζεί ζηελ εζληθή λνκνζεζία (Νφκνη Αξ. 

11 (Η) ηνπ 2006 θαη Αξ. 12 (Η) ηνπ 2006, 
αληίζηνηρα). 

  www.treasury.gov.cy/ppd 

 

G4.b) Arrangements 

which ensure 

transparent contract 

Yes 

http://www.publicprocurementguides.treasury
.gov.cy/OHS-EN/HTML/index.html 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Γ έρεη ζπζηαζεί έλα γξαθείν ππνζηήξημεο 

εηδηθά γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε 
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award procedures.  ηε λνκνζεζία πεξί Γ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ 

ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο / Φνξείο (πξνεηνηκαζία 

δηαγσληζκψλ, ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θιπ.). Έρεη 

επίζεο ζπληαρζεί Οδεγφο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ 

γηα ζέκαηα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(http://www.publicprocurementguides.treasury.g

ov.cy/OHS-EN/HTML/index.html). 

G4.c) Arrangements 

for training and 

dissemination of 

information for staff 

involved in the 

implementation of 

the ESI funds. 

Yes 

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasury.
nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

 

Δθαξκφδνληαη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

κέζσ ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ Σακείσλ / 

πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ, αιιά θαη κέζσ 

δηαδηθηπαθήο πξφλνηαο φπνπ παξέρνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο Γ (π.ρ. λνκηθφ 

πιαίζην, θαζνδεγεηηθά έγγξαθα, πξφηππα 

έγγξαθα δηαγσληζκνχ, εγθχθιηνη θαη δειηία, 

αλαθνηλψζεηο θιπ). 

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasury.nsf/

index_en/index_en?OpenDocument 

G4.d) Arrangements 

to ensure 

administrative 

capacity for 

implementation and 

application of Union 

public procurement 

rules. 

Yes  

Δθηφο απφ ηελ θεληξηθή αξρή (Γηεχζπλζε Γ), 

φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν επαξθέο θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ην πξψην επίπεδν ειέγρνπ είλαη 

επίζεο ηνπνζεηεκέλν ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο 

θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γ θαη ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

φηαλ απηέο εκπίπηνπλ εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ 

(φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηελ θεληξηθή αξρή απφ 

ην 2011). 

G5) State Aid: 

the existence of 

arrangements 

G5.a) Arrangements 

for the effective 

application of Union 

Yes 

http://www.publicaid.gov.cy 

 

- ηελ Κχπξν εθαξκφδεηαη ήδε έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα  εθαξκνγή ηεο 

Πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 
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for the effective 

application of 

Union State aid 

rules in the field 

of the ESI 

Funds. 

State aid rules. Ννκνζεζίαο κε ην δηνξηζκφ (απφ ην 2001) ηνπ 

Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ν 

νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο θπβεξλεηηθφο 

αμησκαηνχρνο, ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ζ απνζηνιή θαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δθφξνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ 

http://www.publicaid.gov.cy. Κάζε αλαζέηνπζα 

αξρή ή νπνία εθαξκφδεη δξάζεηο/ζρέδηα νη 

νπνίεο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

(γηα λέα ζρέδηα ή ζε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ) 

ζηνλ Έθνξν θαη λα δεηεί ζρεηηθή απφθαζε / 

έγθξηζε (είηε απεπζείαο απφ ηνλ Έθνξν ή απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Δθφξνπ).  

G5.b) Arrangements 

for training and 

dissemination of 

information for staff 

involved in the 

implementation of 

the ESI funds. 

Yes  

Σν Γξαθείν ηνπ Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ ζηειερψλεηαη κε έλα πνιχ θαιά 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, αλ θαη πεξηνξηζκέλν 

ζε αξηζκφ, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά 

γηα φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε φηη αθνξά 

ηνλ έιεγρν ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηελ 

ζρεηηθήλνκνζεζία, κεηαμχ άιισλ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη 

ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε επίπεδν ΔΔ 

(π.ρ. απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην European 

State Aid Law Quarterly θνθ). Ο Έθνξνο εθδίδεη 

ζε ηαθηηθή βάζε εγθπθιίνπο (δηαζέζηκεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ) νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο,  

παξέρνληαο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, κε βάζε ηφζν ηελ πθηζηάκελε 

λνκνζεζία φζν θαη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν ΔΔ. Σν Γξαθείν 

νξγαλψλεη, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζεκηλάξηα 
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γηα δηάρπζε ηεο γλψζεο / πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηνπ Γξαθείνπ φζν θαη γηα ηα 

ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην ίδην ην Γξαθείν, 

παξέρνληαη ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο νη νπνίεο 

δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

G5.c) Arrangements 

to ensure 

administrative 

capacity for 

implementation and 

application of Union 

State aid rules. 

Yes  

Ο Έθνξνο ελεξγεί σο θεληξηθφο θνξέαο γηα ηελ 

παξνρή πξαθηηθψλ θαη λνκηθψλ ζπκβνπιψλ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Παξέρεη ζπκβνπιέο, 

θαζνδήγεζε, απαληήζεηο ζε ηερληθά ζέκαηα / 

εξσηήκαηα θαη πξαγκαηνπνηεί αλεπίζεκεο 

δηαβνπιεχζεηο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηφζν θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ζρεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ 

ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο, γη‟ απηφ θαη νη 

πιείζηεο αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ ηε 

ζπκβνπιή ηνπ Δθφξνπ ζε ηαθηηθή (ζρεδφλ 

θαζεκεξηλή) βάζε.   

G6) 

Environmental 

legislation 

relating to 

Environmental 

Impact 

Assessment 

(EIA) and, 

Strategic 

Environmental 

Assessment 

(SEA): the 

existence of 

arrangements 

for the effective 

G6.a) Arrangements 

for the effective 

application of 

Directive 

2011/92/EU of the 

European Parliament 

and of the Council 

(EIA) and of 

Directive 

2001/42/EC of the 

European Parliament 

and of the Council 

(SEA); 

Yes 

Νφκνο 140(Η)/2005 θαη κεηέπεηηα 
ηξνπνπνηήζεηο 

Νφκνπ 102 (Η) / 2005 

 

- Ζ ζρεηηθή επξσπατθήο Οδεγία γηα ΔΠΑ 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ ΔΠΔ (Νφκνο 140(Η)/2005 θαη κεηέπεηηα 

ηξνπνπνηήζεηο). Λφγσ ηεο πξφζθαηεο  

ηξνπνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ΔΠΑ, 

αλακέλεηαη φηη ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, κφιηο 

δεκνζηνπνηεζεί ε αλαζεσξεκέλε Δπξσπατθή 

Οδεγία). Δθαξκφδνληαη επίζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ΔΠΔ ζηελ Κχπξν 

απφ ην 2005 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 

102 (Η) / 2005. 

G6.b) Arrangements 

for training and 
No  

Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα εθπαίδεπζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε 
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application of 

Union 

environmental 

legislation 

related to EIA 

and SEA. 

dissemination of 

information for staff 

involved in the 

implementation of 

the EIA and SEA 

Directives. 

ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ ΔΠΔ θαη ΔΠΔ, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθά ζεκηλάξηα θαη 

εξγαζηήξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επίπεδν ΔΔ. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο 

εθαξκφδνληαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ελψ, ιφγσ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, έρνπλ 

πεξηνξηζηεί. Σν ζέκα επαλεμεηάδεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα 

δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εθαξκνγήο 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Κχπξν. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εμεχξεζε πφξσλ πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ελδερνκέλσο απφ πφξνπο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο 

ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία. 

πγθεθξηκέλα, ζα εηνηκαζηεί ρέδην Γξάζεο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014, πνπ ζα αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο Δπηηξνπήο 

ΔΠΔ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ Σκεκάησλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ηεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ρεξζαία θαη ζαιάζζηα), 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 
θ.ιπ.  

 

G6.c) Arrangements 

to ensure sufficient 

administrative 

capacity. 

Yes  

Οκάδα αξκφδησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ ΔΠΔ θαη ΔΠΔ θαη ηελ 
εηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ. 

Οη ιεηηνπξγνί πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ΔΠΑ 

θαη ΠΔ  είλαη κφληκν πξνζσπηθφ θαη δελ 
αλακέλεηαη λα κεησζεί.  
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G7) Statistical 

systems and 

result 

indicators: the 

existence of a 

statistical basis 

necessary to 

undertake 

evaluations to 

assess the 

effectiveness 

and impact of 

the 

programmes. 

The existence 

of a system of 

result indicators 

necessary to 

select actions, 

which most 

effectively 

contribute to 

desired results, 

to monitor 

progress 

towards results 

and to 

undertake 

impact 

evaluation. 

G7.a) Arrangements 

for timely collection 

and aggregation of 

statistical data with 

the following 

elements are in 

place: the 

identification of 

sources and 

mechanisms to 

ensure statistical 

validation 

No 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θέηκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11 

 

Ζ εθπιήξσζε ηεο ελ ιφγσ αηξεζηκφηεηαο 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή, 

ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία/αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

θαη ηνλ αληίθηππν ησλ Πξνγξακκάησλ ζα 

εμεηαζηνχλ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΟΠ) πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηε λέα π.π. 

2014-2020 ελψ ζα εμεηαζηνχλ παξάιιεια νη 

κεραληζκνί ζπιινγήο θαη αλάιπζεο άιισλ 

ζηνηρείσλ πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα 

ζπιιέγνληαη/παξέρνληαη κέζσ ηνπ ΟΠ (π.ρ. 

ζηνηρεία απφ ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο θνθ) θαη ζα αθνξνχλ ζηνλ 
αληίθηππν ησλ Σακείσλ 

Καηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

ελδερνκέλσο λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ 

κέηξα/δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ Σακείσλ 

 

G7.b) Arrangements 

for timely collection 

and aggregation of 

statistical data with 

the following 

elements are in 

place: arrangements 

for publication and 

public availability of 

aggregated data 

Yes 

http://www.structuralfunds.org.cy 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11. 

  

 

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη 

είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ ΟΠ κφλν ζηνπο 

Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (Γηθαηνχρνη, 

Δλδηάκεζνη Φνξείο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Αξρή 

Διέγρνπ, Αξρή Πηζηνπνίεζεο), νη νπνίνη έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Γεληθά ζηνηρεία γηα 

ηνπο δείθηεο (επίηεπμε ελδηάκεζσλ/ηειηθψλ 

ζηφρσλ, αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θνθ) 

είλαη δηαζέζηκα γηα ην επξχ θνηλφ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ησλ Σακείσλ 

(http://www.structuralfunds.org.cy) θαη 
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ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελφηεηεο ησλ Δηήζησλ 

Δθζέζεσλ Δθηέιεζεο θαη ησλ Αμηνινγήζεσλ 

πνπ πινπνηνχληαη)  

G7.c) An effective 

system of result 

indicators including: 

the selection of 

result indicators for 

each programme 

providing 

information on what 

motivates the 

selection of policy 

actions financed by 

the programme 

No 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11. 

 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη 

ππφ δηακφξθσζε ζηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 

2014-2020.  

G7.d) An effective 

system of result 

indicators including: 

the establishment of 

targets for these 

indicators 

No 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11 

 

Σν ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη 

ππφ δηακφξθσζε ζηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 

2014-2020.  

G7.e) An effective 

system of result 

indicators including: 

the consistency of 

each indicator with 

the following 

requisites: 

robustness and 

statistical validation, 

clarity of normative 

interpretation, 

responsiveness to 

policy, timely 

collection of data 

No 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11. 

 

ηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ησλ λέσλ 

πξνγξακκαηηθψλ εγγξάθσλ, ε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ζα παξέρεη ηελ αλάινγε θαζνδήγεζε ζε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (π.ρ. Δλδηάκεζνη 

Φνξείο) γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ) γηα θάζε ΔΠ, θαζψο θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλάινγσλ ζηφρσλ –νξνζήκσλ νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

ξεαιηζηηθνί, εθηθηνί, ζρεηηθνί θαη λα θαιχπηνπλ 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηεο θάζε 

πξνηεξαηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

θαζνδήγεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ  

ζπλαληήζεηο κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
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πξνγξακκαηηζκνχ γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

απφςεσλ. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηφζν ησλ δεηθηψλ, φζν θαη 

ησλ ζηφρσλ / νξνζήκσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζα 

αμηνινγεζεί ζην πιαίζην ηεο (ππφ εμέιημε) Δθ 

ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ 

Πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ, ε  

ελ ιφγσ αμηνιφγεζε (φπσο έρεη πεξηιεθζεί 

ζηνπο ζρεηηθνχο ξνπο Δληνιήο) αλακέλεηαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα/ 

εθαξκνζηκφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα/ 

αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή πνπ επηδηψθεηαη, ηε 

ζαθήλεηα, επξσζηία θιπ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
δεηθηψλ.  

ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ γηα 

ηε λέα π.π. 2014-2020, ελδερνκέλσο  λα 

ζπκβάινπλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο 

πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013 θαζψο θαη ηεο Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο 

ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ΔΠ ε νπνία επίζεο 
αμηνιφγεζε ην ζχζηεκα δεηθηψλ.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ππάξρνπλ ήδε δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη πξάμεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα δείθηε εθξνψλ.  

Οη δείθηεο θαηαρσξνχληαη ζε επίπεδν ΔΠ, 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πξνζθιήζεηο Έξγσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηα Σερληθά Γειηία Έξγσλ, ελψ 
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ππάξρεη  ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

ηνπο, κέζσ εμακεληαίσλ δειηίσλ 

παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη ρεδίσλ Υνξεγηψλ 

ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίδεηαη απηφκαηα ε ζπλνιηθή 

πξφνδνο ησλ δεηθηψλ.  Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζε 

επίπεδν ΔΠ ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζην 

ζχζηεκα αμηνπνηνχληαη έπεηηα ζηελ εηνηκαζία 

ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ Δθηέιεζεο. 

G7.f) Procedures in 

place to ensure that 

all operations 

financed by the 

programme adopt an 

effective system of 

indicators 

No 

Δηδηθά γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 9 θαη 11 

 

ηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ησλ λέσλ 

πξνγξακκαηηθψλ εγγξάθσλ, ε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ζα παξέρεη ηελ αλάινγε θαζνδήγεζε ζε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (π.ρ. Δλδηάκεζνη 

Φνξείο) γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ) γηα θάζε ΔΠ, θαζψο θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλάινγσλ ζηφρσλ –νξνζήκσλ νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

ξεαιηζηηθνί, εθηθηνί, ζρεηηθνί θαη λα θαιχπηνπλ 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηεο θάζε 

πξνηεξαηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

θαζνδήγεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ  

ζπλαληήζεηο κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

απφςεσλ. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηφζν ησλ δεηθηψλ, φζν θαη 

ησλ ζηφρσλ / νξνζήκσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζα 

αμηνινγεζεί ζην πιαίζην ηεο (ππφ εμέιημε) Δθ 

ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ 

Πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ, ε  

ελ ιφγσ αμηνιφγεζε (φπσο έρεη πεξηιεθζεί 

ζηνπο ζρεηηθνχο ξνπο Δληνιήο) αλακέλεηαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα/ 

εθαξκνζηκφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα/ 

αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή πνπ επηδηψθεηαη, ηε 
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ζαθήλεηα, επξσζηία θιπ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δεηθηψλ.  

ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ γηα 

ηε λέα π.π. 2014-2020, ελδερνκέλσο  λα 

ζπκβάινπλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο 

πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013 θαζψο θαη ηεο Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο 

ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ΔΠ ε νπνία επίζεο 
αμηνιφγεζε ην ζχζηεκα δεηθηψλ.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ππάξρνπλ ήδε δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη πξάμεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα δείθηε εθξνψλ.  

Οη δείθηεο θαηαρσξνχληαη ζε επίπεδν ΔΠ, 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πξνζθιήζεηο Έξγσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηα Σερληθά Γειηία Έξγσλ, ελψ 

ππάξρεη  ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

ηνπο, κέζσ εμακεληαίσλ δειηίσλ 

παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη ρεδίσλ Υνξεγηψλ 

ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίδεηαη απηφκαηα ε ζπλνιηθή 

πξφνδνο ησλ δεηθηψλ.  Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζε 

επίπεδν ΔΠ ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζην 

ζχζηεκα αμηνπνηνχληαη έπεηηα ζηελ εηνηκαζία 
ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ Δθηέιεζεο.   

 

P3.1) Risk P3.1.a) A national or No  πγθξνηήζεθε ήδε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο ε 
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prevention and 

risk 

management: 

the existence of 

national or 

regional risk 

assessments for 

disaster 

management 

taking into 

account climate 

change 

adaptation 

regional risk 

assessment with the 

following elements 

shall be in place: A 

description of the 

process, 

methodology, 

methods and non-

sensitive data used 

for risk assessment 

as well as of the 

risk-based criteria 

for the prioritisation 

of investment; 

νπνία απαξηίδεηαη απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ 

Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηθήο 

Άκπλαο, γηα ηνλ απφ θνηλνχ ρεηξηζκφ ηνπ 

ζέκαηνο, ψζηε λα γίλνπλ άκεζα νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εζληθήο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ. 

P3.1.b) A national or 

regional risk 

assessment with the 

following elements 

shall be in place: A 

description of 

single-risk and 

multi-risk scenarios; 

No  

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Πνιηηηθή Άκπλα, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ 

πξνθήξπμε επξσπατθνχ δηαγσληζκνχ κέζα ζην 

Α΄ Δμάκελν 2014, γηα ηελ αλάζεζε ζε 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο εηνηκαζίαο κειέηεο 

«Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ» ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία.  

 

P3.1.c) A national or 

regional risk 

assessment with the 

following elements 

shall be in place: 

Taking into account, 

where appropriate, 

national climate 

change adaptation 

strategies. 

No  

Σνλ Φεβξνπάξην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπληνληζηηθή ζχζθεςε κε εκπιεθφκελα θξαηηθά 

Σκήκαηα/Τπεξεζίεο θαη εμαζθαιίζηεθε ε 

έγθξηζε απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ 

Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο.  

P4.1) Good 

Agricultural 

and 

P4.1.a) GAEC 

standards are 

defined in national 

Yes 

www.moa.gov.cy/da 

 

Σα πξφηππα ΚΓΠ είλαη θαζνξηζκέλα θαη 

απνηεινχλ παξάξηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε 
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Environmental 

Conditions 

(GAEC): 

standards for 

good 

agricultural and 

environmental 

condition of 

land referred to 

in Chapter I of 

Title VI of 

Regulation 

(EU) No 

1306/2013 are 

established at 

national level 

law and specified in 

the programmes 

απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Σα πξφηππα 

ιακβάλνπλ επξείαο δεκνζηφηεηαο ηφζν κέζσ 

ησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζε φινπο ηνπο γεσξγνχο φζν θαη κέζσ ηεο 

αλάξηεζεο ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ  

P4.2) Minimum 

requirements 

for fertilisers 

and plant 

protection 

products: 

minimum 

requirements 

for fertilisers 

and plant 

protection 

products 

referred to in 

Article 28 of 

Chapter I of 

Title III of 

Regulation 

(EU) No 

1305/2013 are 

defined at 

national level 

P4.2.a) Minimum 

requirements for 

fertilisers and plant 

protection products 

referred to in 

Chapter I of Title III 

of Regulation (EU) 

No 1305/2013 are 

specified in the 

programmes; 

Yes 

Πεξί Οξζνινγηθήο Υξήζεο Γεσξγηθψλ 

Φαξκάθσλ Καλνληζκνί ηνπ 2012 θαη ην πεξί 

Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ (Δζληθφ 
ρέδην Γξάζεο) Γηάηαγκα, ηνπ 2013 

Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 263/2007. 

 

Ζ εζληθή λνκνζεζία πνπ επηβάιιεη ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ είλαη νη πεξί Οξζνινγηθήο Υξήζεο 

Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ Καλνληζκνί ηνπ 2012 θαη 

ην πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ 

(Δζληθφ ρέδην Γξάζεο) Γηάηαγκα, ηνπ 2013 πνπ 

εθδφζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
Καλνληζκψλ. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην πην πάλσ 

Γηάηαγκα είλαη έλα δπλακηθφ λνκνζέηεκα ην 

νπνίν πξνλνεί ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ 

δηαθφξσλ πξνλνηψλ θαη ζα αλαλεψλεηαη θάζε 

ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη 

γηα ηελ πεληαεηία 2013-2017 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ 

ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.   
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Αλαθνξηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ρξήζε ιηπαζκάησλ, απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ 

Κψδηθα Οξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο 

(Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 263/2007).  

P4.3) Other 

relevant 

national 

standards: 

relevant 

mandatory 

national 

standards are 

defined for the 

purpose of 

Article 28 of 

Chapter I of 

Title III of 

Regulation 

(EU) No 

1305/2013 

P4.3.a) Relevant 

mandatory national 

standards are 

specified in the 

programmes 

Yes 

www.moa.gov.cy/da 
  

 

πνπ ππάξρνπλ εζληθά πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη παξεκβάζεηο, απηέο 

θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα. 

P5.1) Energy 

efficiency: 

actions have 

been carried out 

to promote cost 

effective 

improvements 

of energy end 

use efficiency 

and cost 

effective 

investment in 

energy 

efficiency when 

P5.1.a) Measures to 

ensure minimum 

requirements are in 

place related to the 

energy performance 

of buildings 

consistent with 

Articles 3, 4 and 5 of 

Directive 

2010/31/EU of the 

European Parliament 

and the Council; 

Yes 

Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

ησλ Κηηξίσλ (ηξνπνπνηεηηθφο) Νφκν ηνπ 2012 
(Ν.210(Η)/2012, 

 

Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία 

2010/31/ΔΔ, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε εμέδσζε 

ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

ησλ Κηηξίσλ (ηξνπνπνηεηηθφ) Νφκν ηνπ 2012 

(Ν.210(Η)/2012), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 

(ΔΔ) Αξ. 244/2012) θαη ηηο πξφλνηεο γηα 

πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηηξίσλ θαη δηακεξηζκάησλ.  

P5.1.b) Measures 

necessary to 
Yes 

 Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

ησλ Κηηξίσλ (ηξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 

Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία 

2010/31/ΔΔ, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε εμέδσζε 
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constructing or 

renovating 

buildings. 

establish a system of 

certification of the 

energy performance 

of buildings 

consistent with 

Article 11 of 

Directive 

2010/31/EU; 

2012 (Ν.210(Η)/2012), 

 

ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

ησλ Κηηξίσλ (ηξνπνπνηεηηθφ) Νφκν ηνπ 2012 

(Ν.210(Η)/2012), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 

(ΔΔ) Αξ. 244/2012) θαη ηηο πξφλνηεο γηα 

πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηηξίσλ θαη δηακεξηζκάησλ.  

P5.1.c) Measures to 

ensure strategic 

planning on energy 

efficiency, 

consistent with 

Article 3 of 

Directive 2012/27 

EU of the European 

Parliament and the 

Council; 

Yes 

1. 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E8

4927174274B7AC22575AD002C8BB7/$file/

Calculations%20for%20setting%20the%20mi

nimum%20energy%20performance%20requir

ements%20at%20cost%20optimal%20leves.p

df 

2.http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildin

gs/doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip 
  

 

 

Ο Τπνινγηζκφο ησλ Διάρηζησλ απαηηήζεσλ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ζηα νηθνλνκηθά 

βέιηηζηα επίπεδα, έρεη ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2013.  

Σελ έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαη ηηο παξαδνρέο  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνπο 
αθφινπζνο ζπλδέζκνπο: 

1. 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E849

27174274B7AC22575AD002C8BB7/$file/Calcu

lations%20for%20setting%20the%20minimum%

20energy%20performance%20requirements%20
at%20cost%20optimal%20leves.pdf 

2.http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/

doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip 

 

P5.1.d) Measures 

consistent with 

Article 13 of 

Directive 

2006/32/EC of the 

Yes 

Ο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ 
Νφκνο Αξ. 122(Η)/2003 

Καλνληζκνχο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο 

Ο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ 

Νφκνο Αξ. 122(Η)/2003 παξέρεη έλα πιαίζην 

θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά, ηε 

δηαλνκή θαη ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο ζε φιν ην 



129 

European Parliament 

and the Council on 

energy end use 

efficiency and 

energy services to 

ensure the provision 

to final customers of 

individual meters in 

so far as it is 

technically possible, 

financially 

reasonable and 

proportionate in 

relation to the 

potential energy 

savings. 

(έθδνζε 3.0.2) ν νπνίνο εθδφζεθε ζε 

ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 73 ησλ Πεξί 

Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ 

((N122(I)/2003, N239(I)/2004, 

N143(I)/2005,N173(I)/2006, N92(I)/2008, 

N211(I)/2012) 

Άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ N211(I)/2012 

http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=3

661&tt=graphic&lang=l1 

http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=9
49&tt=graphic&lang=l1 

 

λεζί. 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

αηνκηθψλ κεηξεηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

Καλνληζκνχο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο (έθδνζε 

3.0.2) ν νπνίνο εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

άξζξν 73 ησλ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ((N122(I)/2003, 

N239(I)/2004, N143(I)/2005,N173(I)/2006, 
N92(I)/2008, N211(I)/2012) 

ζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε έμππλσλ 

κεηξεηψλ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζνξίδεηαη 
ζην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ N211(I)/2012 

http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=366
1&tt=graphic&lang=l1 

http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=949
&tt=graphic&lang=l1 

 

Σα άξζξα 13(2) θαη 13(3)α εθαξκφδνληαη κέζσ 

ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο 01/2006 

(παξάγξαθνη 5.8 , 8, 8.2) πνπ εμέδσζε ε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ, δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 26 ησλ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ((N122(I)/2003, 

N239(I)/2004, N143(I)/2005,N173(I)/2006, 

N92(I)/2008, N211(I)/2012).  

http://www.cera.org.cy/main/data/methodiatimhl

ekt.pdf 

 Σα άξζξα 13 (3)β, 13 (3)γ θαη 13(3)δ 

εθαξκφδνληαη κέζσ ηεο ξπζκηζηηθήο απφθαζεο 

05/2010 πνπ εμέδσζε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 
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Δλέξγεηαο Κχπξνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 ησλ 

Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ 

((N122(I)/2003, N239(I)/2004, 

N143(I)/2005,N173(I)/2006, N92(I)/2008, 
N211(I)/2012) 

http://www.cera.org.cy/main/data/articles/kdp53

7_2010.pdf 

 

P5.2) Water 

sector: the 

existence of a) a 

water pricing 

policy which 

provides 

adequate 

incentives for 

users to use 

water resources 

efficiently and 

b) an adequate 

contribution of 

the different 

water uses to 

the recovery of 

the costs of 

water services 

at a rate 

determined in 

the approved 

river basin 

management 

plan for 

investment 

supported by 

the 

P5.2.a) In sectors 

supported by the 

EAFRD, a Member 

State has ensured a 

contribution of the 

different water uses 

to the recovery of 

the costs of water 

services by sector 

consistent with 

Article 9, paragraph 

1 first indent of the 

Water Framework 

Directive having 

regard where 

appropriate, to the 

social, 

environmental and 

economic effects of 

the recovery as well 

as the geographic 

and climatic 

conditions of the 

region or regions 

affected. 

No  

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Κχπξνπ σο πξνο ην άξζξν 9 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην πεξί Τδάησλ 2000/60/ΔΚ 

(πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ χδαηνο) ζα 

πιεξνχληαη κε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ λέσλ 

Καλνληζκψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32(Η)(δ) ηνπ 

Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ 

Νφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 130 θαη 132 

ηνπ Πεξί ηεο Δληαίαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ 
Νφκνπ.  

More information on WDD‟s website, thematic 

location “Οδεγία Πιαίζην πεξί Τδάησλ/ 
Πνιηηηθέο Σηκνιφγεζεο Νεξνχ” 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C

D022457B5BDAB42C22578BD0022D827?open

document 
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programmes. 

P5.3) 

Renewable 

energy: actions 

have been 

carried out to 

promote the 

production and 

distribution of 

renewable 

energy sources 

P5.3.a) Transparent 

support schemes, 

priority in grid 

access or guaranteed 

access and priority 

in dispatching, as 

well as standard 

rules relating to the 

bearing and sharing 

of costs of technical 

adaptations which 

have been made 

public are in place 

consistent with 

Article 14(1) and 

Article 16(2) and (3) 

of Directive 

2009/28/EC; 

Yes 

Πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 

Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη 

ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Νφκν Αξ. 

33(Η)/2003 (θαη φιεο ηηο 

κεηέπεηηα  ηξνπνπνηήζεηο ηνπ). 

Σν πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 

Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

–ΠΔΥΑΠΔ- (Δμεηαζηέα Όιε γηα ηηο 

Δμεηάζεηο Δγθαηαζηαηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο 

Λεβήησλ θαη Θεξκαζηξψλ Βηνκάδαο, ή/θαη 

Ζιηαθψλ Φσηνβνιηατθψλ θαη Ζιηνζεξκηθψλ 

πζηεκάησλ, ή/θαη Γεσζεξκηθψλ 

πζηεκάησλ Μηθξνχ Βάζνπο θαη Αληιηψλ 

Θεξκφηεηαο) Γηάηαγκα ηνπ 2013 (Κ.Γ.Π. 
443/2013). 

Άξζξν 72 ηνπ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ζιεθηξηζκνχ Νφκν Αξ. 122(Η)/2003 (φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 211(Η)/2012) 

http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Tr

ansmission%20and%20Distribution%20Rules

/KMD_4_0_0_-_July_2013.pdf 

 

Ζ Οδεγία 2009/28/ΔΚ έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ Πεξί Πξνψζεζεο θαη 

Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο θαη ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

Νφκν Αξ. 33(Η)/2003 (θαη φιεο ηηο κεηέπεηηα  
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ). 

- Σν πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 

Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο –

ΠΔΥΑΠΔ- (Δμεηαζηέα Όιε γηα ηηο Δμεηάζεηο 

Δγθαηαζηαηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο Λεβήησλ θαη 

Θεξκαζηξψλ Βηνκάδαο, ή/θαη Ζιηαθψλ 

Φσηνβνιηατθψλ θαη Ζιηνζεξκηθψλ πζηεκάησλ, 

ή/θαη Γεσζεξκηθψλ πζηεκάησλ Μηθξνχ 

Βάζνπο θαη Αληιηψλ Θεξκφηεηαο) Γηάηαγκα ηνπ 
2013 (Κ.Γ.Π. 443/2013). 

- ΠΔΥΑΠΔ (Κξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν 

θνξέαο θαηάξηηζεο θαη ν εμεηαζηηθφο 

νξγαληζκφο εγθαηαζηαηψλ κηθξήο θιίκαθαο 

ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη 

ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ή/θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπο) Γηάηαγκα ηνπ 
2013 (Κ.Γ.Π. 442/2013). 

- Οη Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο 

(ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16(2) θαη 16(3) ηεο 

Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ) έρνπλ ξπζκηζηεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 ηνπ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο 

Ζιεθηξηζκνχ Νφκν Αξ. 122(Η)/2003 (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 211(Η)/2012). Σα 

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ πεξί 

δηαθαλνχο πιεξνθφξεζεο) αλέιαβε ε 
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Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), 

βάζε ησλ άξζξσλ 91-93 ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 (1) ηεο ελ Οδεγίαο 
2009/28/ΔΚ. 

Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Κχπξνπ 

(ΓΜΚ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΡΑΔΚ έρνπλ 

πξνβεί ζε αλαζεψξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο 

θαη δηαλνκήο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

Γηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην Γίθηπν Μεηαθνξάο θαη 

Γηαλνκήο, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

θξηηεξίσλ, θαζψο θαη ηελ ζσζηή θαη αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. 

http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Trans

mission%20and%20Distribution%20Rules/KMD
_4_0_0_-_July_2013.pdf 

 

P5.3.b) A Member 

State has adopted a 

national renewable 

energy action plan 

consistent with 

Article 4 of 

Directive 

2009/28/EC 

Yes 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαλεψζηκε 
Δλέξγεηα (2010-2020) 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/789

553C60B9DF658C225777D0033353D/$file/
National%20Action%20Plan_Final.pdf 

 

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαλεψζηκε 

Δλέξγεηα (2010-2020) εγθξίζεθε ην 2010, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 
2009/28/ΔΚ, θαη είλαη δηαζέζηκν ζην: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/78955

3C60B9DF658C225777D0033353D/$file/Nation
al%20Action%20Plan_Final.pdf 

ή 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_pla
n_en.htm 

 

P6.1) Next 

Generation 

Network 

P6.1.a) A national or 

regional NGN Plan 

is in place that 

No  

- Σν Δζληθφ ρέδην Δπξπδσληθφηεηαο έρεη 

θαηαξηηζηεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή ηεο Κχπξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
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(NGN) 

Infrastructure : 

the existence of 

national or 

regional NGA 

Plans which 

take account of 

regional actions 

in order to 

reach the Union 

high speed 

Internet access 

targets, 

focusing on 

areas where the 

market fails to 

provide an open 

infrastructure at 

an affordable 

cost and of a 

quality in line 

with the Union 

competition and 

State aid rules 

and to provide 

accessible 

services to 

vulnerable 

groups 

contains: a plan of 

infrastructure 

investments based 

on an economic 

analysis taking 

account of existing 

private and public 

infrastructures and 

planned 

investments; 

ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ Γηθηχσλ Πξφζβαζεο Νέαο 

Γεληάο (NGA) ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2016.  

P6.1.b) A national or 

regional NGN Plan 

is in place that 

contains: sustainable 

investment models 

that enhance 

competition and 

provide access to 

open, affordable, 

quality and future 

proof infrastructure 

and services; 

No  
- Σν ρέδην ζα πεξηιακβάλεη πξφηππα 

βηψζηκσλ επελδχζεσλ. 

P6.1.c) A national or 

regional NGN Plan 

is in place that 

contains: measures 

to stimulate private 

investment. 

No  
- Σν ρέδην ζα πεξηιακβάλεη κέηξα γηα 

ελζάξξπλζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 
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6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities 

Applicable ex-ante 

conditionality at national 

level 

Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline 
Bodies responsible for 

fulfillment 

G6) Environmental 

legislation relating to 

Environmental Impact 

Assessment (EIA) and, 

Strategic Environmental 

Assessment (SEA): the 

existence of arrangements for 

the effective application of 

Union environmental 

legislation related to EIA and 

SEA. 

G6.b) Arrangements for 

training and dissemination of 

information for staff involved 

in the implementation of the 

EIA and SEA Directives. 

Δηνηκαζία ρεδίνπ Γξάζεο 

(Γεθέκβξηνο 2014). 

Έθδνζε Καλνληζκψλ γηα 

δηάρπζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε 

 

15-06-2015 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο 

G7) Statistical systems and 

result indicators: the 

existence of a statistical basis 

necessary to undertake 

evaluations to assess the 

effectiveness and impact of 

the programmes. The 

existence of a system of 

result indicators necessary to 

select actions, which most 

effectively contribute to 

desired results, to monitor 

progress towards results and 

to undertake impact 

evaluation. 

G7.a) Arrangements for 

timely collection and 

aggregation of statistical data 

with the following elements 

are in place: the identification 

of sources and mechanisms 

to ensure statistical validation 

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

(ΟΠ) ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020 

 

31-12-2015 

ΓΓ Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

– Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

G7.c) An effective system of 

result indicators including: 

the selection of result 

indicators for each 

programme providing 

information on what 

motivates the selection of 

policy actions financed by 

the programme 

Αλάπηπμε πζηήκαηνο 

Γεηθηψλ Απνηειεζκάησλ 

(ζηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ εγγξάθσλ 

ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη 

ζηε βάζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ 

αληίζηνηρσλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνινγήζεσλ) 

 

31-07-2014 

ΓΓ Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

– Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

G7.d) An effective system of Αλάπηπμε ΟΠ - 31-07-2014 ΓΓ Δπξσπατθψλ 
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result indicators including: 

the establishment of targets 

for these indicators 

πλαληήζεηο κε αξκφδηνπο 

θνξείο / θαζνδήγεζε απφ ΓΑ 

 

Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

– Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

G7.e) An effective system of 

result indicators including: 

the consistency of each 

indicator with the following 

requisites: robustness and 

statistical validation, clarity 

of normative interpretation, 

responsiveness to policy, 

timely collection of data 

Αλάπηπμε ΟΠ - 

πλαληήζεηο κε αξκφδηνπο 

θνξείο / θαζνδήγεζε απφ ΓΑ 

 

31-07-2014 

ΓΓ Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

– Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

G7.f) Procedures in place to 

ensure that all operations 

financed by the programme 

adopt an effective system of 

indicators 

Αλάπηπμε ΟΠ - 

πλαληήζεηο κε αξκφδηνπο 

θνξείο / θαζνδήγεζε απφ ΓΑ 

 

31-07-2014 

ΓΓ Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

– Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 
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6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities 

Applicable ex-ante 

conditionality at national 

level 

Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline 
Bodies responsible for 

fulfillment 

P3.1) Risk prevention and 

risk management: the 

existence of national or 

regional risk assessments for 

disaster management taking 

into account climate change 

adaptation 

P3.1.a) A national or regional 

risk assessment with the 

following elements shall be 

in place: A description of the 

process, methodology, 

methods and non-sensitive 

data used for risk assessment 

as well as of the risk-based 

criteria for the prioritisation 

of investment; 

Πξνθήξπμε επξσπατθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ 

αλάζεζε ζε εκπεηξνγλψκνλεο 

ηεο εηνηκαζίαο κειέηεο 

«Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ» ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία - 

Ηνχληνο 2014 

Σειηθή Έθζεζε 

απνηειεζκάησλ - 

επηέκβξηνο 2015 

Αλνηθηή παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ -  Οθηψβξηνο 

2015 

Οινθιήξσζε Μειέηεο -

  Γεθέκβξηνο 2015 

Τηνζέηεζε ηεο Δζληθήο 

Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη 

έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

 

31-12-2015 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο 

P3.1.b) A national or regional 

risk assessment with the 

following elements shall be 

in place: A description of 

single-risk and multi-risk 

scenarios; 

Πξνθήξπμε επξσπατθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ 

αλάζεζε ζε εκπεηξνγλψκνλεο 

ηεο εηνηκαζίαο κειέηεο 

«Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ» ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία - 

31-12-2015 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο 
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Ηνχληνο 2014 

Σειηθή Έθζεζε 

απνηειεζκάησλ - 

επηέκβξηνο 2015 

Αλνηθηή παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ - Οθηψβξηνο 

2015 

Οινθιήξσζε Μειέηεο - 

Γεθέκβξηνο 2015 

Τηνζέηεζε ηεο Δζληθήο 

Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη 

έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

 

P3.1.c) A national or regional 

risk assessment with the 

following elements shall be 

in place: Taking into account, 

where appropriate, national 

climate change adaptation 

strategies. 

Πξνθήξπμε επξσπατθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ 

αλάζεζε ζε εκπεηξνγλψκνλεο 

ηεο εηνηκαζίαο κειέηεο 

«Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ» ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία - 

Ηνχληνο 2014 

Σειηθή Έθζεζε 

απνηειεζκάησλ - 

επηέκβξηνο 2015 

Αλνηθηή παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ -  Οθηψβξηνο 

2015 

Οινθιήξσζε Μειέηεο -

  Γεθέκβξηνο2015 

31-12-2015 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο 
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Τηνζέηεζε ηεο Δζληθήο 

Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη 

έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

 

P5.2) Water sector: the 

existence of a) a water 

pricing policy which provides 

adequate incentives for users 

to use water resources 

efficiently and b) an adequate 

contribution of the different 

water uses to the recovery of 

the costs of water services at 

a rate determined in the 

approved river basin 

management plan for 

investment supported by the 

programmes. 

P5.2.a) In sectors supported 

by the EAFRD, a Member 

State has ensured a 

contribution of the different 

water uses to the recovery of 

the costs of water services by 

sector consistent with Article 

9, paragraph 1 first indent of 

the Water Framework 

Directive having regard 

where appropriate, to the 

social, environmental and 

economic effects of the 

recovery as well as the 

geographic and climatic 

conditions of the region or 

regions affected. 

ηαδηαθή νινθιήξσζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 

γηα ηηο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο 

(απφ ΣΑΤ θαη Σνπηθέο 

Αξρέο) 

 

30-06-2015 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Αλαπηχμεσο Τδάησλ 

P6.1) Next Generation 

Network (NGN) 

Infrastructure : the existence 

of national or regional NGA 

Plans which take account of 

regional actions in order to 

reach the Union high speed 

Internet access targets, 

focusing on areas where the 

market fails to provide an 

open infrastructure at an 

affordable cost and of a 

quality in line with the Union 

competition and State aid 

rules and to provide 

P6.1.a) A national or regional 

NGN Plan is in place that 

contains: a plan of 

infrastructure investments 

based on an economic 

analysis taking account of 

existing private and public 

infrastructures and planned 

investments; 

Θα εηνηκαζηεί επηπξφζζεην 

έγγξαθν 

 

30-01-2015 

Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ, Σκήκα 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

P6.1.b) A national or regional 

NGN Plan is in place that 

contains: sustainable 

investment models that 

enhance competition and 

provide access to open, 

Τπνβνιή ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ 

Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ 

Πιάλνπ ζην ΓΔΡΖΔΣ γηα 

ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο – αξρέο 

31-12-2015 

Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ, Σκήκα 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 
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accessible services to 

vulnerable groups 

affordable, quality and future 

proof infrastructure and 

services; 

ηνπ 2014 

Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ 

Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ 

Πιάλνπ – εληφο 2014 

Δλζσκάησζε ζρνιίσλ απφ 

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

θαη  νινθιήξσζε ηνπ – ηέινο 

ηνπ 2014 

Τπνβνιή ηνπ πιάλνπ ζηελ 

Δπηηξνπή γηα ζρφιηα – αξρέο 

ηνπ 2015 

Λήςε ζρνιίσλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ελζσκάησζε 

ηνπο ζην πιάλν – εληφο ηνπ 

2015 

Δηνηκαζία ηειηθνχ πιάλνπ 

θαη ππνβνιή ηνπ ζηελ 

Δπηηξνπή – ηέινο ηνπ 2015 

 

P6.1.c) A national or regional 

NGN Plan is in place that 

contains: measures to 

stimulate private investment. 

Οινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ 

Δπξπδσληθνχ Πιάλνπ 

 

31-12-2015 

Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ, Σκήκα 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 



140 

7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK 

7.1. Indicators 

Priority Applicable 

Indicator and 

measurement unit, 

where appropriate 

Target 2023 (a) 
Adjustment top ups 

(b) 

Milestone 

2018 % 

(c) 

Milestone 

absolute 

value (a-b)*c 

P2: Enhancing farm 

viability and 

competitiveness of 

all types of 

agriculture in all 

regions and 

promoting 

innovative farm 

technologies and the 

sustainable 

management of 

forests 

 X  
Total Public Expenditure 

P2 (EUR) 
39,420,000.00  25% 9,855,000.00 

 X  

Number of agricultural 

holdings with RDP 

support for investment in 

restructuring or 

modernisation (focus area 

2A) + holdings with RDP 

supported business 

development 

plan/investment for young 

farmers (focus area 2B) 

1,300.00  25% 325.00 

P3: Promoting food 

chain organisation, 

including processing 

and marketing of 

agricultural products, 

animal welfare and 

risk management in 

agriculture 

 X  
Total Public Expenditure 

P3 (EUR) 
14,800,000.00  25% 3,700,000.00 

 X  

Number of supported 

agricultural holdings 

receiving support for 

participating in quality 

schemes, local 

markets/short supply 

circuits, and producer 

groups (focus area 3A)  

1,400.00  50% 700.00 

 X  Number of agricultural     
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holdings participating in 

risk management schemes 

(focus area 3B) 

P4: Restoring, 

preserving and 

enhancing 

ecosystems related to 

agriculture and 

forestry 

 X  
Total Public Expenditure 

P4 (EUR) 
119,925,000.00  35% 41,973,750.00 

 X  

Agricultural land under 

management contracts 

contributing to 

biodiversity (ha) (focus 

area  4A) +  improving 

water management (ha) 

(focus area  4B) + 

improving soil 

management 

and/preventing soil 

erosion (ha) (focus area 

4C) 

40,160.00  35% 14,056.00 

P5: Promoting 

resource efficiency 

and supporting the 

shift towards a low 

carbon and climate 

resilient economy in 

agriculture, food and 

forestry sectors 

 X  
Total Public Expenditure 

P5 (EUR) 
14,455,000.00  25% 3,613,750.00 

 X  

Number of investment 

operations in energy 

savings and efficiency 

(focus area 5B) +  in 

renewable energy 

production (focus area 

5C) 

110.00  25% 27.50 

 X  

Agricultural and forest 

land under management to 

foster carbon 

sequestration/conservation 

(ha) (focus area 5E) + 

6,000.00  25% 1,500.00 
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Agricultural land under 

management contracts 

targeting reduction of 

GHG and/or ammonia 

emissions (ha) (focus area 

5D) + Irrigated land 

switching to more 

efficient irrigation system 

(ha) (focus area 5A) 

P6: Promoting social 

inclusion, poverty 

reduction and 

economic 

development in rural 

areas 

 X  
Total Public Expenditure 

P6 (EUR) 
42,500,000.00  20% 8,500,000.00 

 X  

Number of operations 

supported to improve 

basic services and 

infrastructures in rural 

areas (focus areas 6B and 

6C) 

14.00  25% 3.50 

 X  
Population covered by 

LAG (focus area 6B) 
100,000.00  80% 80,000.00 
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7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests 

7.1.1.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P2 (EUR) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 39,420,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 9,855,000.00 

Justification for the milestone setting: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξείο πξνζθιήζεηο γηα 

ηα επελδπηηθά Μέηξα. ηελ θάζε πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα δηαηεζεί ην έλα ηξίην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

πξψηεο πξνθήξπμεο ησλ Μέηξσλ. 

7.1.1.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings with RDP 

support for investment in restructuring or modernisation (focus area 2A) + holdings with RDP supported 

business development plan/investment for young farmers (focus area 2B) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 1,300.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 325.00 

Justification for the milestone setting: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξείο πξνζθιήζεηο γηα 

ηα επελδπηηθά Μέηξα. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξσκψλ πξνο 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο ησλ Μέηξσλ. 

7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 

animal welfare and risk management in agriculture 

7.1.2.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P3 (EUR) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 14,800,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 3,700,000.00 

Justification for the milestone setting: 
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Σν Μ14 "Καιή Γηαβίσζε ησλ δψσλ" πξνγξακκαηίδεηαη λα πξνθεξχζεηαη εηεζίσο γηα έμη ζπλαπηά έηε κε 

έηνο έλαξμεο ην 2016. Σν Μ9" Οκάδεο Παξαγσγψλ" ζα πξνθεξπρζεί ην 2016 θαη αλακέλεηαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2018 λα εληζρπζνχλ ηέζζεξεηο Οκάδεο. 

7.1.2.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of supported agricultural holdings 

receiving support for participating in quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer 

groups (focus area 3A)  

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 1,400.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 50% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 700.00 

Justification for the milestone setting: 

ην Μ14 "Καιή Γηαβίσζε ησλ δψσλ" ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο ζα ζπκκεηέρνπλ δηαθφζηνη 

αηγνπξνβαηνηξφθνη θαη επηπξνζζεηα κέζσ ηνπ Μ9" Οκάδεο Παξαγσγψλ" κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα 

εληζρπζνχλ ηέζζεξεηο Οκάδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ πεληαθφζηεο εθκεηαιεχζεηο. 

7.1.2.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings participating 

in risk management schemes (focus area 3B) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 0.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c):  

Milestone absolute value (a-b)*c: 0.00 

Justification for the milestone setting: 

Γελ ζα εθαξκνζηεί ζρεηηθφ Μέηξν 

7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry 

7.1.3.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P4 (EUR) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 119,925,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 35% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 41,973,750.00 

Justification for the milestone setting: 
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Σα Μέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία ζα αθνξνχλ πεληαεηήο δεζκεχζεηο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηήξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ πξφλνησλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεζκεχζεηο αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ην 2016 κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2018 ζα έρνπλ θαηαβιεζεί πιεξσκέο κφλν γηα δχν έηε.  

7.1.3.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural land under management 

contracts contributing to biodiversity (ha) (focus area  4A) +  improving water management (ha) (focus 

area  4B) + improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (focus area 4C) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 40,160.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 35% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 14,056.00 

Justification for the milestone setting: 

Σα Μέηξα απηά ζα αθνξνχλ πεληαεηήο δεζκεχζεηο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξφλνησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεζκεχζεηο αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ην 2016 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα 

έρνπλ θαηαβιεζεί πιεξσκέο κφλν γηα δχν έηε.  

7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 

economy in agriculture, food and forestry sectors 

7.1.4.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P5 (EUR) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 14,455,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 3,613,750.00 

Justification for the milestone setting: 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο  πξνηεξαηφηεηαο απηήο πξνγακκαηίδεηαη λα ζπκβάιεί ην Δπελδπηηθφ 

Μέηξν Μ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξείο 

πξνζθιήζεηο γηα ηα επελδπηηθά Μέηξα. ηελ θάζε πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα δηαηεζεί ην έλα ηξίην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ  πιεξσκψλ πξνο 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο ησλ Μέηξσλ. 

7.1.4.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of investment operations in energy 

savings and efficiency (focus area 5B) +  in renewable energy production (focus area 5C) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 110.00 
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Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 27.50 

Justification for the milestone setting: 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο  πξνηεξαηφηεηαο απηήο πξνγακκαηίδεηαη λα ζπκβάιεί ην Δπελδπηηθφ 

Μέηξν Μ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξείο 

πξνζθιήζεηο γηα ηα επελδπηηθά Μέηξα. ηελ θάζε πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα δηαηεζεί ην έλα ηξίην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ  πιεξσκψλ πξνο 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο ησλ Μέηξσλ. 

7.1.4.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural and forest land under 

management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) + Agricultural land under 

management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) + 

Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 6,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 1,500.00 

Justification for the milestone setting: 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο  πξνηεξαηφηεηαο απηήοπξνγακκαηίδεηαη λα ζπκβάιεί ην Δπελδπηηθφ 

Μέηξν Μ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξείο 

πξνζθιήζεηο γηα ηα επελδπηηθά Μέηξα. ηελ θάζε πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα δηαηεζεί ην έλα ηξίην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα νινθιεξσζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξσκψλ πξνο 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο ησλ Μέηξσλ. 

7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas 

7.1.5.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P6 (EUR) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 42,500,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 20% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 8,500,000.00 

Justification for the milestone setting: 

Σν Καζεζηψο 4.2 "Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ θαη 

δαζηθψλ πξντφλησλ" πξνγξακκαηίδεηαη λα πξνθεξπρζεί ηξεηο θνξεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ζα έρεη 

νινθιήξσζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξσκψλ  γηα ηελ πξψηε πξνθήξπμε. Σν Μέηξν7 "Βαζηθέο 

Τπεξεζίεο" αθνξά ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ ηα νπνία κε βάζε ηελ εκπεηξία καο απφ ηελ πθηζηάκελε 
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πεξίνδν ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη αλακέλεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ην 25% ησλ 

έξγσλ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί. Σέινο φζνλ αθνξά ην Mέηξν "LEADER" ε πινπνίεζε ησλ ζηαηεγηθψλ ηνπο 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 2016 έηζη ν βαζκφο πινπνίεζεο ηνπο δελ ζα μεπεξάζεη ην15% ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαη ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δνκέο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ΟΣΓ. 

7.1.5.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of operations supported to improve 

basic services and infrastructures in rural areas (focus areas 6B and 6C) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 14.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 25% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 3.50 

Justification for the milestone setting: 

 Σν Μέηξν 7 "Βαζηθέο Τπεξεζίεο" αθνξά ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ. Γηα ηελ έληαμε θαη έγθξηζε ησλ 

έξγσλ απηψλ απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ γεγνλφο πνπ απαηηεί ρξφλν. Δπηπξφζζεηα 

ε αλάπηπμε δεκφζησλ ππνδνκψλ  ηα νπνία κε βάζε ηελ εκπεηξία καο απφ ηελ πθηζηάκελε πεξίνδν 

ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη αλακέλεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ην 25% ησλ έξγσλ 

ζα έρνπλ νινθιεξσζεί. 

7.1.5.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Population covered by LAG (focus area 6B) 

Applicable: Yes 

Target 2023 (a): 100,000.00 

Adjustment top ups (b):  

Milestone 2018 % (c): 80% 

Milestone absolute value (a-b)*c: 80,000.00 

Justification for the milestone setting: 

Δληφο ηνπ 2015 ζα αλαθνηλσζεί ε πξφζθιεζε γηα έγθξηζε ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο. 

Πξνγξακκαηίδεηαη φηη άκεζα ζα εγθξηζνχλ ηέζζεξεηο Οκάδεο πνπ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπο ζα 

αλέξρεηαη ζηηο 80.000-100.000.  
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7.2. Alternative indicators 

Priority Applicable 

Indicator and 

measurement unit, 

where appropriate 

Target 2023 (a) 
Adjustment top 

ups (b) 

Milestone 2018 % 

(c) 

Milestone 

absolute 

value (a-

b)*c 
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7.3. Reserve 

Priority 

Total union 

contribution 

planned (€) 

Total union 

contribution 

planned (€) 

subject to the 

performance 

reserve 

Performance 

reserve (€) 

Min 

performance 

reserve (Min 

5%) 

Max 

performance 

reserve 

(Max 7%) 

Performance 

reserve rate 

P2: Enhancing farm viability and 

competitiveness of all types of agriculture in 

all regions and promoting innovative farm 

technologies and the sustainable management 

of forests 

18,242,600.00 20,127,506.33 1,006,375.32 1,006,375.32 1,408,925.44 5% 

P3: Promoting food chain organisation, 

including processing and marketing of 

agricultural products, animal welfare and risk 

management in agriculture 

7,844,000.00 8,654,476.87 432,723.84 432,723.84 605,813.38 5% 

P4: Restoring, preserving and enhancing 

ecosystems related to agriculture and forestry 
63,560,250.00 70,127,576.91 3,506,378.85 3,506,378.85 4,908,930.38 5% 

P5: Promoting resource efficiency and 

supporting the shift towards a low carbon and 

climate resilient economy in agriculture, food 

and forestry sectors 

7,661,150.00 8,452,733.99 422,636.70 422,636.70 591,691.38 10% 

P6: Promoting social inclusion, poverty 

reduction and economic development in rural 

areas 

22,525,000.00 24,852,382.89 1,242,619.14 1,242,619.14 1,739,666.80 5% 
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8. DESCRIPTION OF EACH OF THE MEASURES SELECTED 

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when relevant, 

definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended 

use of advances, common provisions for investments, etc. 

Οξηζκφο αγξνηηθήο πεξηνρήο 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο Κχπξνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα ηε ζαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ 

ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο. Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ πνπ πηνζεηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ αλαζεσξεκέλν νξηζκφ ηνπ ΟΟΑΑ πνπ έρεη σο βάζε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, ε 

Κχπξνο ζην ζχλνιν ηεο ζεσξείηαη ελδηάκεζε αγξνηηθή πεξηνρή (intermediate rural area). Γηα ζθνπνχο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ψζηε νη παξεκβάζεηο λα έρνπλ πην νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ εληφο ηνπ θάζε κέηξνπ, πεξηγξάθεηαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ θάζε κέηξνπ 

κε βάζε ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ην κέηξν λα επηηχρεη. Ζ αλάγθε απηή γηα πεξηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 6 

«Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο». 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ε επηθξάηεηα θαηεγνξηνπνηείηαη ζηηο πην θάησ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Αζηηθέο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Σνπηθά ρέδηα 

2. Γεπηεξεχνπζεο αζηηθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ 

3. Αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθπνλεζεί Σνπηθφ ρέδην 

4. Άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Οη αλαθνξέο ζηα επηκέξνπο κέηξα, φπνπ γίλνληαη, βαζίδνληαη ζηνλ πην πάλσ δηαρσξηζκφ. εκεηψλεηαη φηη 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ππάξρεη επηπξφζζεηε επηθέληξσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθά κεηνλεθηήκαηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο. 

Βάζε εθθίλεζεο θαη πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 

Οη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα εθηαξηθά κέηξα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα II. 

πγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη: 

1. Καλφλεο γηα ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 

 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) 

 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε 

2. Τπνρξεψζεηο γηα ηελ πξάζηλε ελίζρπζε 
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3. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

4. Άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο 

Δπέθηαζε αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ 

πσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχο 1305/2013, νη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ κέηξνπ Μ10, νη νπνίεο θαηά θαλφλα έρνπλ δηάξθεηα απφ 5-7 έηε, κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κεηά 

ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ. Ζ επέθηαζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο. Οη δηθαηνχρνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο δεζκεπζεο ζηελ θαλνληθή ηεο 

δηάξθεηα.   

Υξήζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

Ζ Κχπξνο δελ πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνβιέπνληαη κέζα απφ ηνλ 

Καλνληζκφ. Ζ πξνζπάζεηα δηεπθφιπλζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα πξφζβαζε ζε θεθάιαηα ζα επηδησρζεί θπξίσο 

κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κχπξνπ (ΣΔΚ). Σν ΣΔΚ ζε πξψην ζηάδην ζα 

παξέρεη ζε δηθαηνχρνπο πξντφληα ηχπνπ Funded Risk Sharing (Products). Δπί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα 

ρακειφηνθα δάλεηα ζε δηθαηνχρνπο γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα ππάξρεη θαη ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα ζηηο 

εμαζθαιίζεηο ησλ δαλείσλ. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ζα δαλείζεη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

ην πνζφ ησλ €100.000.000. Αθνινχζσο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, κεη ν νπνίν ε Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία έρεη ήδε ζπλάςεη ζρεηηθή ζπκθσλία θαη έρεη "αλαζέζεη" ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, ζα 

δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν γηα 

ζπλεξγαζία θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΣΔΚ. Σν ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ ζα θεξδίζεη ηελ πξνζθνξά 

ζα ζπκκεηέρεη παξέρνληαο αθφκε €100.000.000, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ΣΔΚ ζηα €200.000.000. Οη δηθαηνχρνη ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ελ ιφγσ ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα γηα παξνρή δαλείνπ. 

Υξήζε πξνθαηαβνιψλ θαη δφζεσλ 

πσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 63 ηνπ Καλ. 1305/2013: 

Ζ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ππφθεηηαη ζηε ζχζηαζε ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή ηζνδχλακεο εγγχεζεο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 100 % ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο. ζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δεκνζίνπ, ε 

πξνθαηαβνιή θαηαβάιιεηαη ζηνπο δήκνπο, ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη ζηηο ελψζεηο ηνπο, θαζψο θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Ζ δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη σο εγγχεζε απφ δεκφζηα αξρή, ζεσξείηαη ηζνδχλακε κε ηελ εγγχεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην, ππφ ηνλ φξν φηη ε αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην 

θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε πνζφ, εάλ δε ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζηελ θαηαβιεζείζα πξνθαηαβνιή. 

Ζ εγγχεζε κπνξεί λα απνδεζκεπηεί φηαλ ν αξκφδηνο νξγαληζκφο πιεξσκψλ εμαθξηβψζεη φηη ην πνζφ ηεο 

πξαγκαηηθήο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεκφζηα ζπλεηζθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξάζε, ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. 

Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αξκφδην 

Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ εάλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Γηα ηηο 
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δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη εκςχρσζεο (άξζξν 42, Καλ. 1305/2013), ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο. 

Γχλαηαη επίζεο λα παξαρσξείηαη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο κέρξη θαη ζε ηέζζεξεηο δφζεηο αλάινγα κε ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα ππνβνήζεζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα εμαζθάιηζε 

ξεπζηφηεηαο. 

8.2. Description by measure 

8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

8.2.1.1. Legal basis 

Σν Μέηξν «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο» έρεη σο λνκηθή βάζε ην Άξζξν 14 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 

2013, ην Άξζξν 3 ηνπ θαη΄εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) θαη ην άξζξν 6 ηνπ Δθαξκνζηηθνχ 

Καλνληζκνχ. 

 

8.2.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Σν Μέηξν 1 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο» εζηηάδεηαη, κέζσ ηεο  παξνρήο γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ απαζρνιείηαη 

ζην γεσξγηθφ θαη δαζνθνκηθφ ηνκέα θαη ζπλεηζθέξεη πξσηίζησο ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 1Α θαη 1Γ θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 5Β θαη 5Γ. 

Μεηαμχ ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο καο, εληάζζεηαη θαη ην 

ρακειφ πνζνζηφ γεσξγψλ πνπ δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Σν γεγνλφο απηφ 

εληνπίζηεθε σο αδπλακία ζηε SWOT αλάιπζε, γη'απηφ θαη ζεσξήζεθε αλαγθαία ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ 

άκβιπλζε ηνπ. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2012, πνζνζηφ 94,3% ησλ γεσξγψλ, θαηαγξάθνληαη σο 

αξρεγνί γεσξγηθψλ εθκαηαιιεχζεσλ κε πξαθηηθή πείξα, ρσξίο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, λα δηαρεηξίδνληαη 

ην 88% ηεο γεο. Σν αληίζηνηρν πνζνηφ ζε επίπεδν Δ.Δ.-27 θζάλεη ην 70,6%. Με έηνο αλαθνξάο ην 2010, νη 

αγξφηεο κε βαζηθή ή πιήξε γεσξγηθή εθαπίδεπζε, αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 5,7% επί ηνπ ζπλφινπ. ηελ 

Δ.Δ-27 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ, αλέξρεηαη ζην 29,4%. ηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ γεσξγψλ θάησ ησλ 35 

εηψλ, ην πνζνζηφ θζάλεη ζην 6,9%, ελψλ ζηελ Δ.Δ.-27, ζην 31,5%. 

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πνζνζηψλ θαλεξψλεη ηελ αδπλακία  ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ 

Κχπξν. 

 

Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πξνζθέξεηαη θπξίσο  απφ δεκφζηνπο θνξείο, ην Σκήκα Γεσξγίαο θαη ηα 

Κέληξα Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηεη, θαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 

 

Ζ ζεκαηνινγία ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ηερληθήο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο δψσλ θαη δελ αζρνιείηαη κε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αγξνηηθήο νηθνλνκηθήο, 
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κεηαπνίεζεο, αγξνηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη εκπνξίαο. 

Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, γεσξγηθήο ή δαζνθνκηθήο. 

H θαηάξηηζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζεκεξηλέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη λα απαληά ζηηο ηδηαίηεξεο 

πξνθιήζεηο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ δέρεηαη ν γεσξγηθφο ηνκέαο. Υξεηάδεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε 

πεδία, πέξαλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη λα εκπινπηίζεη  ηηο ηθαλφηεηεο  ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο γλψζεηο, κε γλψζεηο κάξθεηηλγθ θαζψο θαη γλψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  Ζ άζθεζε ηεο 

γεσξγίαο κε πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο, ζηελ αμηνπνίεζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζε κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, απνηειεί 

εθπαηδεπηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Μέηξνπ. 

Σν Μέηξν 1 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο» πεξηιακβάλεη δχν Καζεζηψηα: 

Σν Καζεζηψο 1.1. «Γξάζεηο Δπαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο  θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ». 

Σν Καζεζηψο 1.3. «Βξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη δαζψλ, θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε». 

Μέζσ ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ εηνηκαζία θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηνχληαη 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, φπσο καζήκαηα ζε αίζνπζα, κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο, επηδείμεηο (ζε αγξνχο ή ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο), εξγαζηήξηα, ειεθηξνληθή ή 

έληππε ελεκέξσζε θιπ. 

Σν θαζεζηψο 1.3 εζηηάδεηαη ζε επηζθέςεηο γεσξγψλ ζε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο, βηψλνληαο δηαθνξεηηθέο 

πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο δηαρείξηζεο, ζε φια ηεο ηα ζηάδηα, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ηελ εκπνξία ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο γεσξγνί αμηνπνηψληαο ηηο λέεο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βειηησηηθέο αιιαγέο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 

Ζ παξερφκελε θαηάξηηζε, ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1  ζα 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 πηνζέηεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ άζθεζεο ηεο γεσξγίαο. 

 νξζή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 

 αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ 

 γλψζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ, φπσο απηέο πεγάδνπλ απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή. 

 εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. 

 πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηε γεσξγία. 
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 δηαθνξνπνίεζε κεραληζκψλ εκπνξίαο. 

 νξγάλσζε παξαγσγψλ. 

 δηαθνξνπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Σν Μέηξν δελ εληζρχεη θαηάξηηζε πνπ απνηειεί κέξνο θαλνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 

ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο ή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 

 

8.2.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.1.3.1. 1.1 Γξάζεηο Δπαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο  θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

Sub-measure:  

 1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions 

 1.2 - support for demonstration activities and information actions 

8.2.1.3.1.1. Description of the type of operation 

Μέζσ ηεο δξάζεο απηήο, ν δηθαηνχρνο (πάξνρνο), δηακνξθψλεη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε γεσξγνχο θαη δαζνθαιιηεξγεηέο. Θα δεκηνπξγεζνχλ δπν θχξηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

έλα γηα πθηζηάκελνπο γεσξγνχο θαη έλα γηα λένπο γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Σν πξψην, κεηαμχ 

άιισλ, ζα πεξηιακβάλεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηε 

γεσξγηθή ινγηζηηθή, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ζην κάξθεηηλγθ, ζηνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, ζηε ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν δεχηεξν, εθηφο ησλ πην 

πάλσ, ζα πεξηιακβάλεη θαη ζέκαηα θαηάξηηζεο ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο. 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ ζα δηακνξθσζνχλ πξνγξάκκαηα κε εηδηθή ζεκαηνινγία πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Χο ηέηνηα αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνινγηθή 

γεσξγία,  ηηο αξδεχζεηο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ νξζή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζε θνπξηάο, κείσζε 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο) ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε, εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα θιάδνπο 

παξαγσγήο θαζψο θαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο απεπζχλνληαη, ρσξίο απνθιεηζκφ, ζε φινπο ηνπο γεσξγνχο θαη 

δαζνθαιιηεξγεηέο νη νπνίνη: 

πκκεηέρνπλ  ζε κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ηα νπνία ζέηνπλ ζαλ φξν ηελ ππνρξέσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

αηηεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ απηφ πξνλνεί. 

Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πεδίνπ ελαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ, ην Καζεζηψο  1.1 εληζρχεη  δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή ηεο  "ζεηξάο καζεκάησλ", "εξγαζηεξίσλ", ¨καζεκάησλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ", "ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ", "επηδείμεσλ", "έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ ελεκεξψζεσλ" ή 

θαη ζπλδπαζκνχ ησλ πην πάλσ. 

 

8.2.1.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξάζεο θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013. 

8.2.1.3.1.3. Links to other legislation 

πλδέεηαη κε ην Νφκν πνπ πξνλνεί γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ζ αγνξά πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ,  πξαγκαηνπνηείηαη  κε πξνθήξπμε πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. 

 

8.2.1.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνο ηνπ Καζεζηψηνο 1.1. είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 1.1. ζα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα δξάζεηο ή ζέκαηα πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, ζα πξνβαίλεη ζε αγνξά ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαλνληζκνχο, πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν. 

 

8.2.1.3.1.5. Eligible costs 

Ζ ελίζρπζε θαιχπηεη επηιέμηκεο δαπάλεο, φπσο: 

1. ηελ ακνηβή ησλ εθπαηδεπηψλ, ζε πεξηπηψζεηο κίζζσζεο ππεξεζηψλ. 

2. ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη ηα έμνδα δηαβίσζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηέο  απφ ην  εμσηεξηθφ. 

3. ηα έμνδα γηα ηε ρξήζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή άιισλ αλαγθαίσλ ρψξσλ, ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα έμνδα αγνξάο ή εηνηκαζίαο θαη απνζηνιήο έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

4. ηα έμνδα δηαθίλεζεο (νδνηπνξηθά), ζίηηζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαηνχρν, αληί λα θαηαβάιιεη νδνηπνξηθά αλά 

ζπκκεηέρνληα, λα νξγαλψλεη, αλ είλαη εθηθηφ, ηηο κεηαθηλήζεηο κε κίζζσζε ιεσθνξείσλ. 

5. ηα έμνδα γηα νξγάλσζε επηδείμεσλ θαζψο θαη έμνδα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ επηδείμεσλ. 

6. άιια έμνδα πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. 
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8.2.1.3.1.6. Eligibility conditions 

Οη δηθαηνχρνη ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Κχπξν θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ φιεο ηηο 

ειεγρφκελεο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο, δηαηεξψληαο ζε απηέο επαξρηαθά θαη 

πεξηθεξεηαθά γξαθεία. 

 λα δηαζέηνπλ ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα, εθπαηδεπηηθή πείξα 150 ηνπιάρηζην σξψλ ζε 

ζέκαηα γεσξγίαο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πινπνίεζήο ηνπο, 

φπσο θαηαιφγνπο θαηαξηηζζέλησλ,εθπαηδεπηψλ θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα 

 λα δηαζέηνπλ πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηεί έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδίθεπζε πνπ λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ, ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 

 αγξνηηθή νηθνλνκία 

 δσνηερλία ( Αγειαδνηξνθία, Υνηξνηξνθία, Πηελνηξνθία, Αηγνπξνβαηνηξνθία, 

Γηαηξνθή δψσλ) 

 πξνζηαζία θπηψλ θαη νξζή ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

 λεξνχ θαη αξδεχζεσλ 

 ιηπάλζεηο 

 θπηηθή παξαγσγή (νπσξνθεπεπηηθά, ακπεινπξγία, θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο) 

 Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

 πξντφληα πνηφηεηαο 

 βηνινγηθήο γεσξγίαο 

 ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γεσξγψλ θαη 

δαζνθαιιηεξγεησλ. 

 λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηφζν ζε ηερληθά ζέκαηα φζν θαη ζε ζέκαηα 

απφθηεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

 λα δηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (αίζνπζεο θαη εμνπιηζκφ) πνπ λα θαιχπηνπλ νιφθιεξε 

ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 λα δηαζέηνπλ βαζηθέο ππνδνκέο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη επηδείμεσλ. 

ηελ Κχπξν, ηα πην πάλσ θξηηήξηα πιεξνί κφλν ην Σκήκα Γεσξγίαο. Απηφ δηαπηζηψημθε απφ ηε SWOT 

αλάιπζε ε νπνία αλαθέξεη φηη «απφ ζρεηηθή έξεπλα πεδίνπ ηνπ αμηνινγεηή, δελ εληνπίδεηαη θαλέλαο 

ηδησηηθφο ή ζπιινγηθφο νξγαλσκέλνο θνξέαο παξνρήο ηερληθήο θαηάξηηζεο ζηνπο αγξφηεο, πέξαλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ΚΔΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, θαη θαλέλα ηδησηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο αγξνηψλ». Χο εθ ηνχηνπ, δηθαηνχρνο ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 ζα είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν γηα  ηελ πινπνίεζε ησλ πιείζησλ δξάζεσλ 

ηνπ Καζεζηψηνο, ζα αμηνπνηήζεη ρσξίο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ θαζψο θαη 

ηηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη. 
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8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

 Σα ρξφληα εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ  πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ 

πινπνίεζε. 

 Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ απηφ θαιχπηεη. 

 Οη δηαζέζηκεο αίζνπζεο  εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη νη βαζηθέο ππνδνκέο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 

 

8.2.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ  ελίζρπζε θαιχπηεη ην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 
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8.2.1.3.2. 1.3 Βξαρππξόζεζκεο αληαιιαγέο θαη επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη δάζε 

Sub-measure:  

 1.3 - support for short-term farm and forest management exchange as well as farm and forest visits 

8.2.1.3.2.1. Description of the type of operation 

Οη αληαιιαγέο θαη επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχλ εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο 1.3 εκπινπηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο, πξνζζέηνληαο ζε απηέο εκπεηξίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Σν Καζεζηψο 1.3 απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζηε γεσξγία θαη δαζνθνκία θαη θαιχπηεη ηνπο ηνκείο/θιάδνπο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ππνζηεξίδεη 

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. 

Πέξαλ ηεο ηερληθήο, ησλ λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ε θαηάξηηζε πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ 

ηππνπνίεζε, ηε ζπζθεπαζία, ηηο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ ή άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο, ηνπο ηξφπνπο 

δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θ.α. 

Σν θαζεζηψο 1.3 πεξηιακβάλεη δχν δξάζεηο: 

Γξάζε α) ηελ παξακνλή θαη ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

δαζνθαιιηεξγεηψλ θαη ζε  γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε άιιεο ρψξαο ηεο Δ.Δ ή γεηηνληθήο ηξίηεο 

ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηε γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο. ηφρνο είλαη ε εκπινθή ησλ γεσξγψλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κέρξη θαη ηελ εκπνξία ησλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε ηδεψλ 

γηα  βειηίσζε ηεο  δηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή ησλ δαζψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

Γξάζε β) ηελ επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε άιιεο ρψξαο ηεο Δ.Δ ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο. 

Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ζα ζπλαληεζνχλ κε άιινπο γεσξγνχο ή δαζνθαιιηεξγεηέο, ζα ζπδεηήζνπλ καδί 

ηνπο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη ζα γλσξίζνπλ λέεο ή δηαθνξεηηθέο  ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη 

κεζφδνπο. 

Ζ δηάξθεηα θαηάξηηζεο γηα ηε δξάζε (α) δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη 

κεγαιχηεξε ησλ είθνζη έμη (26) εβδνκάδσλ, ελψ γηα ηε δξάζε (β) δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε (15). 

Οη δηθαηνχρνη Οξγαληζκνί ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη φιν ην 

πξφγξακκα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηνπ νξγαληζκνχ ππνδνρήο. Θα θαηαγξάθνληαη επίζεο ζηνηρεία 

γηα ηα άηνκα πνπ  ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 
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Κάζε Οξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κηα αίηεζε γηα νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα 

θάζε πξνθήξπμε. Μηα αίηεζε πεξηιακβάλεη κφλν έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζα  ζπκκεηάζρεη ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα εηθνζηπέληε (25). Δάλ ν 

αξηζκφο είλαη κεγάινο, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη δχν απνζηνιέο, γηα ην ίδην πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο. 

Ο δηθαηνχρνο Οξγαληζκφο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. 

Πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηά πφζνλ ε αίηεζε ηεξεί ηηο  πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 1.3., ην πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο θάζε αίηεζεο ζα αμηνινγείηαη θαη απφ νκάδα αμηνινγεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα νξηζηνχλ 

αμηνινγεηέο θαη ζα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο.  

ηαλ πινπνηεζεί ην πξφγξακκα, ν δηθαηνχρνο Οξγαληζκφο νθείιεη λα εηνηκάζεη έθζεζε πνπ αθελφο ζα 

απνδεηθλχεη ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη αθεηέξνπ ζα απνηειεί απαξαίηεην 

απνδεηθηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Σν Σκήκα Γεσξγίαο ζα εηνηκάζεη ζρεηηθφ 

έληππν ζην νπνίν  ζα ζπκπιεξψλεηαη ε έθζεζε. 

 

8.2.1.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζρεδίαζαλ, αηηήζεθαλ θαη 

πινπνίεζαλ, κεηά απφ έγθξηζε, ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Ζ ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ  πξνζθνκίζνπλ ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά.  

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα αηηεζνχλ πξνθαηαβνιήο, ε πιεξσκή ηεο νπνίαο 

ππφθεηηαη  ζηελ πξνζθφκηζε ηξαπεδηθήο εγγχεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο. 

Ο ηξφπνο  ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη, είηε θαη' απνθνπή, είηε κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο, φπσο απηφ επεμεγείηαη ζην κέξνο 1.1.5. «Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο».  

 

8.2.1.3.2.3. Links to other legislation 

πλδέεηαη κε ην λφκν πνπ πξνλνεί γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ζ αγνξά πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνθήξπμε πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. 

8.2.1.3.2.4. Beneficiaries 

Δίλαη Οξγαληζκνί κε  λνκηθή ππφζηαζε πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  πξνθήξπμεο 

ηνπ Καζεζηψηνο, νη νπνίνη έρνπλ σο πεδίν ελαζρφιεζεο ηνπο ην γεσξγηθφ ή/θαη δαζνθνκηθφ ηνκέα  θαη 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο  πινπνίεζεο ηνπ. 

Ννκηθή ππφζηαζε έρεη ν Οξγαληζκφο πνπ έρεη θάπνηα απφ ηηο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θππξηαθή 

λνκνζεζία, π.ρ. Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, ζχλδεζκνη παξαγσγψλ, Οκάδεο Σνπηθήο 

Γξάζεο,  Δηαηξεία, πλεηαηξηζκφο, σκαηείν, Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πληερλία, θαη λα είλαη 
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εγγεγξακκέλνο ζχκθσλα κε ηελ θππξηαθή λνκνζεζία. 

Σα θπζηθά πξφζσπα δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απεπζείαο αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο. 

8.2.1.3.2.5. Eligible costs 

1. Έμνδα ηαμηδηνχ. 

2. Έμνδα δηαβίσζεο, πνπ θαιχπηνπλ ηε δηακνλή, ηα γεχκαηα, ηηο ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ινηπά 

έμνδα. 

3. Έμνδα νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

8.2.1.3.2.6. Eligibility conditions 

Μφλν νη αηηήζεηο πνπ πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα ζα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε: 

 ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 ε θαηάξηηζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νηαλδήπνηε ρψξα ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ζε γεηηνληθέο 

ηξίηεο ρψξεο.  

 λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε αμηφπηζην νξγαληζκφ ζηε ρψξα ππνδνρήο πνπ δηαζέηεη εκπεηξία θαη 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο γεσξγψλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ. 

 νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ νξγαλψλεη έλαο δηθαηνχρνο Οξγαληζκφο πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 λα είλαη δηαρεηξηζηέο γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζψλ. 

 ε ειηθία ηνπο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα κελ είλαη πέξαλ ησλ 50 εηψλ. 

 ην πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο λα ζπλάδεη κε ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

 λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο. 

 θάζε άηνκν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζην Καζεζηψο 1.3, κφλν κηα θνξά, γηα ηε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020. 

 

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

1.    Θα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε πξνγξάκκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, 

φπσο:     

 ε βηνινγηθή γεσξγία. 

 ε παξαγσγή πξντφλησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε πνηνηηθά πξφηππα (ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο παξαγσγήο, ΠΟΠ, ΠΓΔ θιπ). 

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 
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 ε αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

2.    Ζ δξάζε (α) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξακνλή θαη ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ή δάζε, ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα. 

3.    Ζ πηζαλή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε Μέηξα φπσο «Πξψηε εγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ» θαη 

"Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» . 

 έρνπλ πιήξε απαζρφιεζε, ζην γεσξγηθφ ή δαζνθνκηθφ ηνκέα. 

4. Άιια θξηηήξηα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο. 

8.2.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ  ελίζρπζε θαιχπηεη ην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

8.2.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε, αλάινγα κε ηελ 

πεγή ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. 

2. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

3. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

4. αδπλακία νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο ή ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην πξφγξακκα  εθπαίδεπζεο.  

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ε 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ 

 

8.2.1.4.2. Mitigating actions 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ ζα ππάξμεη: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 
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Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. δεκηνπξγία ιεπηνκεξνχο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ δαπαλψλ 

πινπνίεζεο ηνπ 

3. ζαθείο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

3. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 

4. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή επεμήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη καδί κε ην αίηεκα πιεξσκήο. 

 

8.2.1.4.3. Overall assessment of the measure 

Σν ζπγθεθξηκέλν Μέηξν είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη γεσξγνί θαη νη 

δαζνθαιιηεξγεηέο γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία πην 

ζχγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο αληίιεςεο φηη ε 

άζθεζε ηεο γεσξγίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξαθηηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, 

εληζρχνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα, βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν 

ρξήζε ηνπ εδάθνπο. 

Με ηελ πιήξε ελεκέξσζε, επεμήγεζε θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο πξφλνηεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ κέηξνπ, ηελ εθαξκνγή απιψλ θαη δηαθξηηψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ έθδνζε 

αλαιπηηθψλ νδεγηψλ εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη, δελ 

αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.  

 

8.2.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο αμηνπνηεί ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ κεζφδνπο πνπ 

απινπνηνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία, είλαη πην θαηαλνεηέο ζηνπο δηθαηνχρνπο, εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα, 

κεηψλνπλ ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία. 

ε φια ηα θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 1 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο» ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγσ ε κέζνδνο ηνπ θαη' απνθνπή πνζνχ (lump sums), κε βάζε ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, 

γηα ηηο  πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο δαπάλεο, ζα νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηνπ θαη' απνθνπή πνζνχ, ε 
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νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα δίλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο, ζα θαηαβάιιεηαη δειαδή ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ. 

Μαδί κε ηελ  πξνθήξπμε ησλ Καζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ ζα δεκνζηνπνηεζνχλ θαη ηα πνζά νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ θαη' απνθνπή πνζνχ. 

8.2.1.6. Information specific to the measure 

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 

in the form of staff qualifications and regular training 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηάξηηζε γεσξγψλ θαη δαζνθαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε ηερλνγλσζία ζε έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα  δηαζέηεη παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε ζηε γεσπνλία θαζψο θαη ζε άιινπο 

θιάδνπο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο,  εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε 

γεσξγψλ, λα βξίζθεηαη ζε επαθή θαη λα γλσξίδεη ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ αγξνηψλ, λα 

παξαθνινπζεί  πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 

Article 3 of [DA RD – C(2014)1460] 

Ο νξγαληζκφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε γεσξγψλ θαη δαζνθαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα  δηαζέηεη 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πξνζνληνχρνπ πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηεί έλα 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Σαπηφρξνλα λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ππνδνκψλ, λα κπνξεί λα 

πινπνηεί  πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη λα έρεη 

πνιχρξνλε εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο γεσξγψλ. 

Ζ δηάξθεηα θαηάξηηζεο γηα αληαιιαγέο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε   δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δέθα (10)  εκεξψλ θα κεγαιχηεξε ησλ είθνζη έμη (26) εβδνκάδσλ θαη γηα επηζθέςεηο δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε (15). 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ επηζθέςεσλ θαη αληαιιαγψλ πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-

2020. Δθηφο απφ ζέκαηα  ηερληθήο, λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαηηερλνινγίαο, ε θαηάξηηζε πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ 

ηππνπνίεζε, ηε ζπζθεπαζία, ηηο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ ή άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο, ηνπο ηξφπνπο 

δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ  θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 
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8.2.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 

8.2.2.1. Legal basis 

Άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 

Άξζξν 4 ηνπ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) ….. 

Παξάξηεκα Η ηνπ εθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) … (Υξεζηκνπνηήζεθε ην version εκεξ. 19/2/2014) 

  

 

8.2.2.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Σν παξφλ Μέηξν εκπίπηεη ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 3 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3Α: 

«Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ κε ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε 

γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, πξνζζέηνληαο αμία ζηα γεσξγηθά πξντφληα, κε 

πξνψζεζε ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη 

δηεπαγγεικαηηθέο νκάδεο» (Μέξνο 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ εθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ)…….). 

Με βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε Κχπξνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηαηε πζηέξεζε ζηελ θάιπςε ησλ 

αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο.  ε επίπεδν θαηνρχξσζεο πξντφλησλ κε βάζε 

ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ΠΟΠ/ΠΓΔ, απφ ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ θαηνρπξψζεθαλ 

κφλν δχν πξντφληα ΠΓΔ πνπ θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ελψ παξάιιεια 

δελ εθαξκφδνληαη εζεινληηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν.  

Ζ κειέηε SWOT πνπ έρεη δηεμαρζεί, αλέδεημε σο δπλαηφ ζεκείν ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο θαη ηελ χπαξμε πνιιψλ απζεληηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη γεγελψλ πνηθηιηψλ πνπ 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Χο αδχλαηα 

ζεκεία, ε κειέηε SWOT αλαθέξεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ΠΟΠ/ΠΓΔ φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο δηθηχσζεο γχξσ απφ 

εζεινληηθνχ ραξαθηήξα ζήκαηα πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα ηνπηθά πξντφληα λα κελ ηπγράλνπλ 

αλαγλψξηζεο, ην ρακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηελ έιιεηςε ηππνπνίεζεο, 

ηελ πεξηνξηζκέλε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αλεπαξθή πξνβνιή ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ.  

Ζ ζηήξημε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη 

πξνψζεζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ Πξνηεξαηφηεηα 3 ηεο Έλσζεο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο κέζα 

ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα, θάηη ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Σν Μέηξν απηφ ζπλεηζθέξεη ζηνλ νξηδφληην ζηφρν πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ ηφζν κέζα απφ ην ζχζηεκα 

ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη κέζα απφ ην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηηο ΠΟΠ/ΠΓΔ ην νπνίν πξνσζεί ηελ ηνπηθφηεηα θαη ηε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

ρξήζε πξψησλ πιψλ απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηνηρείν ην νπνίν έκκεζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία 
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ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δπίζεο, γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο, κε βάζε ηα νπνία δελ έγηλε θαηνξζσηφ κέρξη ζηηγκήο λα γίλεη 

ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο φπσο ην ζχζηεκα ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ ή άιισλ εζληθψλ/ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ζεσξνχκε φηη ην Μέηξν ζπλεηζθέξεη θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηεο θαηλνηνκίαο.  Ζ 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί κία θαηλνηφκνο πξαθηηθή γηα ηα θππξηαθά 

δεδνκέλα, ε νπνία έρεη ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ηνπηθψλ θππξηαθψλ πξντφλησλ. 

ηφρνο ηνπ Μέηξνπ απηνχ είλαη λα ζηεξίμεη φιεο ηηο λέεο ζπκκεηνρέο ζε θνηλνηηθά, εζληθά θαη εζεινληηθά 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο.  Ζ ζηήξημε απηή ζα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: 

1. κέζσ ηεο θάιπςεο δαπαλψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο γεσξγψλ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ είλαη 

λένη ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1305/2013, θαη 

2. κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

πξνψζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, νη νπνίεο 

αθνξνχλ πξντφληα θαιππηφκελα απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1305/2013. 

Σα ελσζηαθά ή ηα εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, παξέρνπλ εγγπήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή γηα ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν παξαγσγή. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζηα ππφ αλαθνξά ζπζηήκαηα, επηηπγράλεηαη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα ελ ιφγσ πξντφληα θαη απμάλνληαη νη επθαηξίεο ηνπο ζηελ αγνξά. πλεπψο, νη 

γεσξγνί θαη νη νκάδεο γεσξγψλ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά ηα ζπζηήκαηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο δελ ακείβεηαη πιήξσο απφ ηελ αγνξά, εηδηθά θαηά ηε 

ζηηγκή εηζφδνπ η θαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά, νπφηαλ θαη επηβάιινληαη ζε 

απηνχο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο θαη δαπάλεο.  ηφρνο ηνπ Μέηξνπ απηνχ είλαη λα ζηεξίμεη φιεο ηηο λέεο 

ζπκκεηνρέο ζε θνηλνηηθά, εζληθά θαη εζεινληηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα εληζρχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ηπγράλνπλ ελίζρπζεο ζηε βάζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ θνηλφηεηα θάησ απφ ηα θνηλνηηθά θαη ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα πην πάλσ, κε ην Μέηξν απηφ θαζηεξψλνληαη ηα δχν αθφινπζα ππφ-κέηξα: 

 Τπν-κέηξν 3.1: Δλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 

 Τπφ-κέηξν 3.2: Δλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

 

8.2.2.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 
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each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.2.3.1. 3.1 Δλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηόηεηαο 

Sub-measure:  

 3.1 - support for new participation in quality schemes 

8.2.2.3.1.1. Description of the type of operation 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζε ελσζηαθά ή εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, δελ ακείβεηαη 

πιήξσο απφ ηελ αγνξά, εηδηθά θαηά ηε ζηηγκή εηζφδνπ θαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

απηά, νπφηαλ θαη επηβάιινληαη ζε απηνχο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο θαη δαπάλεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ππφ κέηξν 

απηφ θαιχπηεη δαπάλεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο γεσξγψλ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ είλαη λένη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα πην θάησ ζπζηήκαηα πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο: 

α) Κνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί δπλάκεη ησλ αθφινπζσλ Καλνληζκψλ θαη 

δηαηάμεσλ φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

1. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 

2. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2007 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή 

θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 2092/91 

3. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 110/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 

Ηαλνπαξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ πεξηγξαθή, ηελ παξνπζίαζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1576/89 

4. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1601/91 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηε ζέζπηζε ησλ γεληθψλ 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ, 

ησλ αξσκαηηζκέλσλ πνηψλ κε βάζε ηνλ νίλν θαη ησλ αξσκαηηζκέλσλ θνθηέηι ακπειννηληθψλ 

πξντφλησλ 

5. ην Μέξνο ΗΗ Σίηινο ΗΗ Κεθάιαην Η Σκήκα 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ νίλν. 

β) εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,  ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ αξκφδην Σκήκα ή 

Τπεξεζία, σο ζπκκνξθνχκελα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16(1)(β) ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

1305/2013. 

γ) εζεινληηθά (ηδησηηθά) ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ 

αξκφδην Σκήκα ή Τπεξεζία σο ζπζηήκαηα πνπ ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γηα γεσξγηθά 

πξντφληα θαη ηξφθηκα. 
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8.2.2.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα παξέρεηαη σο εηήζην πνζφ ζε κία δφζε, γηα κέγηζηε δηάξθεηα πέληε εηψλ. 

8.2.2.3.1.3. Links to other legislation 

Ο πεξί Βηνινγηθήο παξαγσγήο λφκνο 227(Η)/2004 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί 

δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ε αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ Νφκνο 

139(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Σν Καζεζηψο ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε φινπο ηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν α) πην πάλσ. 

 

8.2.2.3.1.4. Beneficiaries 

Γεσξγνί θαη νκάδεο γεσξγψλ πνπ είλαη λένη ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ.  

ζνλ αθνξά ζηνπο γεσξγνχο, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

Οη νκάδεο παξαγσγψλ είλαη νληφηεηεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο ππφζηαζεο, νη νπνίεο θέξνπλ καδί 

επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή 

ηξνθίκσλ φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 16(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ έλα απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

1. ζνλ αθνξά ζηε βηνινγηθή γεσξγία γηα ηε θπηηθή παξαγσγή, δηθαηνχρνη είλαη:γεσξγνί νη νπνίνη δελ 

ήηαλ εληαγκέλνη ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία 

πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 2.3.7 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.  Ζ επηδφηεζε ζα δίλεηαη κφλν γηα έμνδα ειέγρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο γηα ηα αγξνηεκάρηα πνπ δελ ήηαλ εληαγκέλα ζηε βηνινγηθή γεσξγία πξηλ απφ ηελ 

ηειεπηαία πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 2.3.7, ή 

2. γεσξγνί νη νπνίνη ήηαλ εληαγκέλνη ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία πξηλ ηελ 

ηειεπηαία πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 2.3.7 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Ζ επηδφηεζε ζα δίλεηαη γηα ηα 

επηπιένλ ηεκάρηα πνπ εληάρζεθαλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία κεηά ηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε ηνπ 

Μέηξνπ 2.3.7. 

ζνλ αθνξά ζηε βηνινγηθή δσηθή παξαγσγή, δηθαηνχρνη είλαη θηελνηξφθνη νη εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ 

δελ ήηαλ εληαγκέλεο ζην Μέηξν 1.8.1 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.  Δπηπξφζζεηα, δηθαηνχρεο είλαη νη 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Μέηξν 1.8.1 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 γηα ηα επηπιένλ δψα πνπ 

εληάρζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

θαηά έηνο.  Ζ επηδφηεζε ζα δίλεηαη γηα ηνλ επηπιένλ αξηζκφ δψσλ. 
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8.2.2.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη πάγηεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεη ν γεσξγφο θαηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ή θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηνπ 

2. δαπάλεο ειέγρσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο/πηζηνπνίεζεο. 

 

8.2.2.3.1.6. Eligibility conditions 

1. ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελεο 

Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), ελίζρπζε ζα δίλεηαη κφλν ζε ζρέζε κε πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

νλνκαζίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην επξσπατθφ κεηξψν ΠΟΠ/ΠΓΔ. 

2. ζνλ αθνξά ζηα Δγγπεκέλα Παξαδνζηαθά Ηδηφηππα Πξντφληα (ΔΠΗΠ), ελίζρπζε ζα δίλεηαη κφλν ζε 

ζρέζε κε πξντφληα πνπ αθνξνχλ νλνκαζίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην Δπξσπατθφ Μεηξψν 

ΔΠΗΠ. 

3. ζνλ αθνξά ζηελ Πξναηξεηηθή Έλδεημε Πνηφηεηαο «Πξντφλ Οξεηλήο Παξαγσγήο» φπσο απηή 

πξνλνείηαη ζην άξζξν 31 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1151/2012, δηθαηνχρνη είλαη απηνί πνπ εθαξκφδνπλ 

ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ θαζψο θαη ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1151/2012, δεζκεπηνχλ λέεο 

Πξναηξεηηθέο Δλδείμεηο Πνηφηεηαο, ηφηε ζα γίλεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

5. ην παξφλ ζηάδην, δελ ππάξρνπλ εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο θαη 

ρξήζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ζα γίλεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

6. ην παξφλ ζηάδην δελ ππάξρνπλ εζεινληηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ππφ-κέηξνπ ζην ζεκείν (γ). Γηα λα είλαη επηιέμηκν έλα ηέηνην 

ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο, ζα πξέπεη ε ζρεηηθή Αξκφδηα Αξρή λα έρεη αλαγλσξίζεη φηη ηθαλνπνηεί ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα ζπζηήκαηα εζεινληηθήο πηζηνπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο 2010/C, 341/04). ηελ 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ζα γίλεηαη ζρεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ελίζρπζε κπνξεί λα δίλεηαη 

κφλν ζε δηθαηνχρνπο πνπ ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 834/2007 θαη είλαη εγθξηκέλνη 

δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ ζηήξημεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ην Μέηξν 11 ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020 πνπ αθνξά ηε ζηήξημε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο). 

8. ζνλ αθνξά ζηα αιθννινχρα πνηά κε γεσγξαθηθή έλδεημε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

110/2008, ελίζρπζε κπνξεί λα δίλεηαη κφλν ζε δηθαηνχρνπο πνπ παξάγνπλ πξντφληα πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν ηεο ΔΔ. 

9. ζνλ αθνξά ζηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο αξσκαηηθψλ νίλσλ, ελίζρπζε κπνξεί λα δίλεηαη κφλν ζε 

πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1601/91. 

10. Παξφκνηεο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζεο απφ άιιεο θνηλνηηθέο/εζληθέο λνκνζεζίεο δελ ζα 

ιακβάλνπλ επηπιένλ ελίζρπζε απφ ην παξφλ Μέηξν. 
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8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο/κνξηνδφηεζεο ζπλδένληαη κε ηελ 

χπαξμε πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο, ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε εμαγσγηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 

8.2.2.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν αλψηαην πνζφ ελίζρπζεο είλαη 3000 επξψ αλά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εηεζίσο, αλά ζχζηεκα πνηφηεηαο 

γηα κέγηζηε δηάξθεηα πέληε εηψλ. 

 ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ πξνλννχληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 1151/2012, ζα θαιχπηνληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο κεηά απφ πξνζθφκηζε απφδεημεο 

απφ ην θνξέα ειέγρνπ.  Σν πνζφ ζα πξνζδηνξηζηεί ζην Πξφγξακκα κε ηελ έληαμε ησλ πξντφλησλ 

ζην Καζεζηψο. 

 ζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο: 

Θα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο κε κέγηζην χςνο ελίζρπζεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή ηα 

17€/ δεθάξην εηεζίσο. 

ζνλ αθνξά ζηε δσηθή παξαγσγή ην κέγηζην χςνο ελίζρπζεο εηεζίσο αλά δψν, γηα ηηο αίγεο είλαη 3,5€, γηα 

ηα πξφβαηα 3,5€, γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο 35€, γηα ηα βννεηδή 30€, γηα ηηο φξληζεο απγνπαξαγσγήο 0,5€, γηα ηηο 

φξληζεο θξεαηνπαξαγσγήο 0,25€, θπςέιεο 3,5€. 

Ζ ελίζρπζε ζα δίλεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά απφ πξνζθφκηζε απφδεημεο απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ 

ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

Γηα ζθνπνχο επηδφηεζεο ηεο δξάζεο (κε εμαίξεζε ηε βηνινγηθή δσηθή παξαγσγή), ε επηιέμηκε έθηαζε ε 

νπνία ζα επηδνηείηαη απφ ην παξφλ κέηξν, ζα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έθηαζε πνπ ζα επηδνηείηαη 

απφ ην Μέηξν 11 (Βηνινγηθή γεσξγία). 

 ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα θνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Πεξηγξαθή ηνπ Καζεζηψηνο ζην ζεκείν α) 3, 4 θαη 5 ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα φπσο απηά ζα 

θαζνξίδνληαη πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε. 

 

8.2.2.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.2.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γελ ππάξρνπλ εκθαλείο θίλδπλνη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ κε εμαίξεζε ηηο πξφλνηεο γηα ρνξήγεζε 

ελίζρπζεο κφλν ζε λέεο ζπκκεηνρέο, αθνχ δχλαηαη αηηεηέο πνπ είραλ ζπκκεηνρή θαη έιαβαλ επηδφηεζε 

ζηελ πεξίνδν 2007-2013, λα κελ ππνβάινπλ αίηεζε νη ίδηνη, αιιά πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε απηνχο. 
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8.2.2.3.1.9.2. Mitigating actions 

Γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ην ππνκέηξν 3.1, ζα γίλεηαη δηαζηαπξσηηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπ 2007-2013 φρη κφλν ζε επίπεδν αηηεηή αιιά θαη ζε επίπεδν ηεκαρίσλ. 
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8.2.2.3.2. 3.2 Δλίζρπζε γηα δξαζηεξηόηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνώζεζεο πνπ εθαξκόδνληαη από 
νκάδεο παξαγσγώλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

Sub-measure:  

 3.2 - Support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the 

internal market 

8.2.2.3.2.1. Description of the type of operation 

Τπάξρεη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη ζηε βάζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο.  Χο εθ ηνχηνπ, ην ππφ κέηξν απηφ θαιχπηεη δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο 

παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, νη νπνίεο αθνξνχλ πξντφληα θαιππηφκελα απφ ηα πην θάησ ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο: 

α) Κνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί δπλάκεη ησλ αθφινπζσλ Καλνληζκψλ θαη 

δηαηάμεσλ φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

1. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 

2. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2007 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή 

θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

2092/91 

3. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 110/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 

Ηαλνπαξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ πεξηγξαθή, ηελ παξνπζίαζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1576/89 

4. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1601/91 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηε ζέζπηζε ησλ γεληθψλ 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ, 

ησλ αξσκαηηζκέλσλ πνηψλ κε βάζε ηνλ νίλν θαη ησλ αξσκαηηζκέλσλ θνθηέηι ακπειννηληθψλ 

πξντφλησλ 

5. ην Μέξνο ΗΗ, Σίηινο ΗΗ, Κεθάιαην Η, Σκήκα 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ νίλν. 

β) εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,  ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ αξκφδην Σκήκα ή 

Τπεξεζία, σο ζπκκνξθνχκελα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16(1)(β) 

Δμαηξνχληαη ηα εζεινληηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ 

αξκφδην Σκήκα ή Τπεξεζία σο ζπζηήκαηα πνπ ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γηα γεσξγηθά 

πξντφληα θαη ηξφθηκα εμαηξνχληαη. 
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8.2.2.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο. 

Δλδέρεηαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνθαηαβνιψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 63 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1305/2013. 

Ο θάζε δηθαηνχρνο, καδί κε ηελ αίηεζε θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Αξκφδηα 

Αξρή εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, ζπγθεθξηκέλν θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δξάζεηο πνπ ζθνπεχεη λα πινπνηήζεη γηα πεξίνδν δηάξθεηαο απφ έλα (1) κέρξη θαη ηξία (3) ρξφληα.  

 

8.2.2.3.2.3. Links to other legislation 

Ο πεξί Βηνινγηθήο παξαγσγήο Νφκνο 227(Η)/2004 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί 

δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ Νφκνο 

139(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Σν Καζεζηψο ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε φινπο ηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν α) πην πάλσ. 

 

8.2.2.3.2.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη νη νκάδεο παξαγσγψλ, δειαδή λνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο θέξνπλ καδί επηρεηξεκαηίεο ζε 

έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ.  Απηέο κπνξεί λα είλαη νκάδα 

παξαγσγψλ, νξγάλσζε παξαγσγψλ, έλσζε νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ, δηεπαγγεικαηηθή νξγάλσζε 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή κε βάζε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία (Νφκνο 

164(Η)/2002, Νφκνο 160(Η)/2004, Καλ. (ΔΔ) 1308/2013, Καλ. (ΔΔ) 543/2011) θαη σο απηή ήζειε εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί ή νκάδα κε άιιεο κνξθήο λνκηθή ππφζηαζε. 

 

8.2.2.3.2.5. Eligible costs 

Γηθαηνχρεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο 

λα σζήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα 

θνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο (άξζξν 16, 1 (α)) θαη ηα εζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (άξζξν 16, 1(β)). 

Δηδηθφηεξα νη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ νξγάλσζε θαη/ή ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγχξηα, εθζέζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο 
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εθδειψζεηο/δξάζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο κέζα απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ή ζηα 

ζεκεία πψιεζεο εζληθήο ή επξσπατθήο ζεκαζίαο 

 

8.2.2.3.2.6. Eligibility conditions 

Οη δξάζεηο γηα λα είλαη επηιέμηκεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ππφ-

κέηξν 3.1, θαζψο επίζεο θαη ηα αθφινπζα: 

 λα επηζεκαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ, ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσξγηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα, εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ 

απζεληηθφηεηα, ζηα ςειά επίπεδα επεκεξίαο ησλ δψσλ ή ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην 

πεξηβάιινλ.  Μπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δηάρπζε επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο γλψζεο 

ζε ζρέζε κε απηά ηα πξντφληα. 

 λα είλαη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

Δληνχηνηο, νη δξάζεηο δελ πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζην λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ κε βάζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαγσγή ηνπ, εθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ γεσγξαθηθή έλδεημε ή 

νλνκαζία πξνέιεπζεο (θνηλνηηθνχ ή εζληθνχ ραξαθηήξα) θαη πνηνηηθά θξαζηά ή πξνζηαηεπφκελα 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Παξφι' απηά ε θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο κπνξεί παξφια απηά λα ππνδεηθλχεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

αλαθνξά ζηελ πξνέιεπζε είλαη παξεκπίπηνπζα/δεπηεξεχνπζα (incidental), σο πξνο ην θχξην κήλπκα.  

 δελ πξέπεη λα αθνξνχλ πξνψζεζε εκπνξηθψλ επσλπκηψλ. Παξφι' απηά, εκπνξηθέο επσλπκίεο 

πξντφλησλ, κπνξεί λα είλαη νξαηέο θαηά ηε δηάξθεηα επηδείμεσλ ή γεπζηγλσζηψλ θαζψο θαη πάλσ ζε 

πιηθφ πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαθνξά ζηελ εκπνξηθή επσλπκία 

είλαη ππνδεέζηεξε ηνπ θπξίνπ κελχκαηνο.  

 δελ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 3/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο Σξίηεο Υψξεο, σο απηφο ήζειε εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 νη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ παξάιιεια ζηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο πνπ είλαη δηθαηνχρα. 

 αλαθνξηθά κε ηνπο νίλνπο, δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην εζληθφ πξφγξακκα 

ζηήξημεο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα (wine sector) ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 θαη 5(ζη) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 555/2008 θαη ην άξζξν 45 (1) (α) ηνπ Καλνληζκνχ 1308/2013 (σο απηνί ήζειαλ εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί), δε ζα δηθαηνχληαη ζηήξημεο. 

 φζνλ αθνξά ζηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θξαζηψλ, 

αξσκαηηθψλ θξαζηψλ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξε αλαθνξά ζηηο 

εθαξκνδφκελεο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε απηψλ 

ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ν θίλδπλνο ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι ζα πξέπεη πάληα λα αλαθέξεηαη. 

 παξφκνηεο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε απφ άιιεο θνηλνηηθέο/εζληθέο λνκνζεζίεο δε ζα 



174 

ιακβάλνπλ επηπιένλ ελίζρπζε απφ ην παξφλ Μέηξν. 

8.2.2.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο/κνξηνδφηεζεο ζπλδένληαη κε ηελ 

χπαξμε πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο, ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε εμαγσγηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, γηα ην Καζεζηψο απηφ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζην ππφ κέηξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηεηή. 

ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, πξνηεξαηφηεηα ζα δίλεηαη ζε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο 

παξαγσγψλ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή κε βάζε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία (Νφκνο 164(Η)/2002, Νφκνο 160(Η)/2004, Καλ. (ΔΔ) 1308/2013, Καλ. (ΔΔ) 543/2011,) σο απηή 

ήζειε εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.2.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ ζηήξημε πεξηνξίδεηαη κέρξη ην 70% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο δξάζεο, κε κέγηζην χςνο επηδφηεζεο ηα 

€100 000 αλά δηθαηνχρν αλά ηξηεηία. 

8.2.2.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.2.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Δληνπίδεηαη πηζαλφο θίλδπλνο απφ δηπιή ρξεκαηνδφηεζε αθνχ ππάξρνπλ δηάθνξνη Καλνληζκνί πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο. 

 

8.2.2.3.2.9.2. Mitigating actions 

Γηα ην Καζεζηψο 3.2 ζα πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ έιεγρνη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην 

Μέηξν, ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε. 

 

8.2.2.3.2.10. Information specific to the operation 

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 

or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 

specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζην παξφλ ζηάδην. 

 

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 

meeting the Union best practice guidelines 
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Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζην παξφλ ζηάδην. 

 

8.2.2.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.2.4.1. Overall assessment of the measure 

Σν Μέηξν, φπσο έρεη εθαξκνζηεί θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη φπσο αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020, θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ρξήζηκν γηα ηελ ελζάξξπλζε λέσλ αηηεηψλ λα 

εληαρζνχλ ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη 

ηελ ζπλερή πξφνδν θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζεσξνχκε φηη ην Μέηξν ηεξεί φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζεσξείηαη πιήξσο επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν (verifiable and controllable). 

 

8.2.2.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη 

 

8.2.2.6. Information specific to the measure 

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 

meeting the Union best practice guidelines 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζην παξφλ ζηάδην 

 

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 

or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 

specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζην παξφλ ζηάδην 
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8.2.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) 

8.2.3.1. Legal basis 

Άξζξα 17, 26, 45 θαη 46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 

Άξζξν ΥΥΥ, ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥ θαη ην Άξζξν ΥΥΥ ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥ. 

8.2.3.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Σν Μέηξν "Δπελδχζεηο ζε θπζηθφ θεθάιαην" απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Μέηξα γηα ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ αθνχ θαιχπηεη ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ επελδχζεσλ ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. 

Λφγσ ηεο κνξθήο ηνπ κέηξνπ, ζπλεηζθέξεη ζηνπο ηξεηο νξηδφληηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο 

εζηίαζεο 2Α, 2Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 6Α. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ή φρη ζε θάπνηα πξνηεξαηφηεηα εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηηο επηιέμηκεο δξάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην ελεκεξσηηθφ 

έληππν ηεο θάζε πξνθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ν θαηάινγνο ησλ επηιεμηκνηήησλ είλαη 

αλαιπηηθφο, ηφζν ζε επίπεδν θιάδσλ παξαγσγήο φζν θαη ζε επελδπηηθέο δξάζεηο, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη 

επαξθέζηεξε ζηήξημε ζηνλ ηνκέα αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνλ δηέπνπλ. 

Βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο εθαξκνγήο αληίζηνηρσλ κέηξσλ ζην ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2004-2006 θαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013, έλαο κεγάινο αξηζκφο αηηεηψλ εθδήισλε 

ελδηαθέξνλ γηα ηα Μέηξα απηά, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε γεσξγνθηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε απνξξφθεζε πφξσλ ήηαλ πάληα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, 

κε ζπρλή κεηαθνξά εμνηθνλνκνχκελσλ πφξσλ απφ άιια κέηξα. 

  Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηα εμήο Καζεζηψηα: 

1. επελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 

2. επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ 

3. επελδχζεηο ζε ππνδνκέο (ρσξνηαμηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε θαη ππνδνκέο ζρεηηθέο κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ) 

Σν Μέηξν απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη 

ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. Δπηπιένλ ην Μέηξν απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ηφζν ε ζπκκεηνρή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά φζν θαη 

ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

ηελ Κχπξν ν πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη πνιχ κηθξή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία, πξάγκα πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ είρε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη έπεηηα, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο. πγθεθξηκέλα, 

ην 2000 ν πξσηνγελήο ηνκέαο (ζηνλ νπνίν ε γεσξγία έρεη δεζπφδνπζα ζέζε) αληηπξνζψπεπε ην 3,8% ηεο 

ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ελψ ην 2012 ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ κεηψζεθε ζην 2,3%. Παξάιιεια, ην κεξίδην ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ κεηψλεηαη ζηαζεξά ηελ 
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πεξίνδν 2000-2011 απφ 3,7% ην 2000 ζε 2,2% ην 2011. 

Παξφι' απηά, ν ηνκέαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αθνχ ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Κχπξνπ 

θαη ηνπ απνκαθξπζκέλνπ απφ ηηο επξσπατθέο αγνξέο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ηφζν γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο φζν θαη γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, αθνχ ε ρψξα απνηειεί δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα κεγάιν ξεχκα ηνπξηζηψλ, θπξίσο 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ζεσξείηαη θαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε γεσξγία αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αθνχ νη γεσξγηθέο 

εμαγσγέο (γεσξγία θαη ηξφθηκα) απνηεινχλ ην 30-35% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ. Σαπηφρξνλα νη 

γεσξγηθέο εηζαγσγέο απνηεινχλ ην 15-16% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα αληίζηνηρεο αχμεζεο εμαγσγψλ θαη κείσζεο εηζαγσγψλ γηα επίηεπμε ζεκαληηθήο 

βειηίσζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Χο θχξηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζεσξνχληαη νη παηάηεο, ηα θπιιψδε ιαραληθά, 

ηα αξσκαηηθά θπηά, ηα εζπεξηδνεηδή (θξνχηα αιιά θαη ρπκνί), πξντφληα νηληθνχ ηνκέα θαη ηνκέα 

θηελνηξνθίαο, θαζψο επίζεο θαη ην ραινχκη πνπ απνηειεί κεηαπνηεκέλν πξντφλ κε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ην 

γάια. 

ζνλ αθνξά ζηηο παηάηεο θαη ηα ιαραληθά, γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ παξαγσγήο πξντφλησλ απφ ηηο 

πξψηκεο πεξηνρέο, πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν νη παξαζαιάζζηεο θαη πξντφλησλ απφ ηηο κεζνπξψηκεο 

πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο, ελψ νη νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο φςηκεο πεξηνρέο. Ζ 

Κχπξνο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή, πξνζθέξεη 

παηάηεο θαη ιαραληθά, άιινηε πξψηκα θαη άιινηε φςηκα, θαιχπηνληαο φιν ηνλ θχθιν παξαγσγήο κέζα ζην 

έηνο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζεη κε απηά θαη ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, απνιακβάλνληαο 

πςειέο ηηκέο θπξίσο θαηά ηελ πξψηκε θαη φςηκε πεξίνδν παξαγσγήο. Αθφκε, πηνζεηνχληαη πξαθηηθέο 

παξαγσγήο ζε ζεξκνθήπηα θαζψο θαη εηζαγσγήο ζπζηεκάησλ πδξνπνλίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σν ςειφ θφζηνο κεηαθνξάο απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη θηελνηξνθηθνί θιάδνη έρνπλ 

ηδηαίηεξα απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη γηα απηφ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε εγρψξηα παξαγσγή 

δσνηξνθψλ, ηνκέα ζηνλ νπνίν ε Κχπξνο πζηεξεί, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο λεξνχ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή ζηνρεχεη θπξίσο ε ρξήζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία θαη ε έληαμή ηνπ ζην πδαηηθφ 

ηζνδχγην. Αθφκε, ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ελψ πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ εηζάγνληαη ζηελ 

Κχπξν, δηαηίζεληαη ζηνλ θαηαλαισηή αθφκε θαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηα αληίζηνηρα εγρψξηα, νη 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα εγρψξηα αθνχ ηα ζεσξνχλ θαιχηεξα γεπζηηθά. ζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο 

λσπψλ ιαραληθψλ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο, απηέο είλαη ζρεδφλ απαγνξεπκέλεο ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαζψο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηνίθσλ νη νπνίνη δελ 

πξνηηκνχλ ην εγθπηησκέλν ή καθξάο δηάξθεηαο γάια. 

Αλακέλεηαη φηη κέζα απφ ηελ θαιχηεξε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ  πνηφηεηαο, 

ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ θαηνρχξσζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ζα πξνθχςεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα 

πξντφληα θαη σο εθ ηνχηνπ ζα παξαρζνχλ δηαθνξνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά πξντφληα κε ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

ήκεξα, είλαη θαηνρπξσκέλα δχν πξντφληα σο ΠΓΔ θαη ηαπηφρξνλα  έρνπλ θαηνρπξσζεί σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ηα 

πιείζηα θξαζηά, ε θνπκαλδαξία θαη ε δηβαλία (πξντφληα νηληθνχ ηνκέα). 

εκεηψλεηαη φηη έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θάθεινη ζηελ ΔΔ γηα θαηνρχξσζε θη άιισλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ θαη 
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ΠΓΔ θαη πξνσζείηαη παξάιιεια θαη ε δεκηνπξγία εζεινληηθψλ θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

Πξντφληα πνηφηεηαο ζεσξνχληαη θαη ηα πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο, ζηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ ε 

Κχπξνο έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη έρεη ηεζεί σο ζηφρνο ε πεξαηηέξσ επέθηαζή ηεο ηφζν ζε επίπεδν 

εθηάζεσλ φζν θαη ζε άιινπο θιάδνπο παξαγσγήο. Μέζα απφ ην Μέηξν δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέξγεηα κε ηελ 

ηξίηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα ζηε γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

Δπίζεο, ε δηαηήξεζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ απνηξνπή εγθαηάιεηςεο 

ηεο ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ, αιιά θαη ζηε ζπλέρηζε θαη δηαηήξεζε 

παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ. Πξφζζεηα, γίλνληαη δνθηκέο θαη εηζάγνληαη λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε απφδνζε θαη ε θεξδνθνξία ησλ λέσλ εηζδνρψλ ζηνλ ηνκέα. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ζηε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. Παξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζε θπζηθνχο πφξνπο πνπ ζαθψο ππάξρνπλ ζην λεζί, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο, κέζα απφ ζσζηή 

θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηνπ ηνκέα. Ζ ζηφρεπζε αθνξά θπξίσο ζηελ 

εηζδνρή λέσλ παξαγσγψλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηε δεκηνπξγία κνλάδσλ πνπ ζα είλαη βηψζηκεο θαη ζα 

παξάγνπλ πξντφληα ηθαλά λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αγνξάο θαη λα εμαζθαιίδνπλ, φρη κφλν ην εηζφδεκα 

ηνπ παξαγσγνχ αιιά θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θπξίσο ηεο ππαίζξνπ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

έθηε πξνηεξαηφηεηα. Παξάιιεια, πξνσζείηαη θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ιατθψλ αγνξψλ, έηζη ψζηε ηα πξντφληα λα 

πσινχληαη απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. 

Σν Μέηξν ζηνρεχηεη επαξθψο ζηελ άκβιπλζε ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα πνπ αθνξνχλ ην κηθξφ 

θιήξν θαη ηε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο εληζρχζεσλ ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο εθκεηαιιεχζεσλ, παξέρνληαο παξάιιεια πςειφηεξν πνζνζηφ ζηήξημεο ζε άηνκα θάησ ησλ 40 

εηψλ. Δπίζεο, κέζα απφ ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο πνπ εθαξκφδεηαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα έγθξηζεο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ επηθεθαιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη ζε θιάδνπο κε δηεμφδνπο ζηελ αγνξά. Αθφκε, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε άηνκα θαηάιιεια θαηαξηηζκέλα ή ζε 

άηνκα πνπ δεζκεχνληαη λα απνθηήζνπλ επαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα 

ελσζηαθά πξφηππα πνηφηεηαο.  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ,ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εμππεξεηείηαη κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο. Απφ ηελ αλάιπζε SWOT πνπ έρεη δηεμαρζεί γηα ηνλ ηνκέα, πξνθχπηεη φηη κεγάιν 

κέξνο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηαιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ελέξγεηαο. εκεηψλεηαη φηη ε εηζδνρή 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο δελ έρεη δηαδνζεί ζηνλ ηνκέα. Ζ κφλε επέλδπζε πνπ έρεη γίλεη αθνξνχζε 

κφλν ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ αεξφβηα θαη αλαεξφβηα επεμεξγαζία θηελνηξνθηθψλ ιπκάησλ ε 

νπνία έρεη πινπνηεζεί ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρνηξνζηαζίσλ. Καηά ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν πξνηείλεηαη πέξαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε θαη ε εηζδνρή θη άιισλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, φπσο ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί θαη ε κείσζε ζηε ρξήζε ελέξγεηαο, κέγεζνο ην νπνίν παξνπζίαζε κεγάιε αχμεζε 

ηα πξνεγνχκελα έηε. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ ηξίηε πξνηεξαηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ 

παξαγσγψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ, απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ελίζρπζεο κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο. 

Ήδε είλαη εκθαλέο φηη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ έρεη αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο ηεο, ηφζν ζε επίπεδα 

δπλακηθφηεηαο φζν θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζα ζηνρεχεη θαη απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην Πξφγξακκα. ην θαζεζηψο απηφ δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε παξαγσγνχο ηεο πξψηεο χιεο γηα θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 
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Γεληθά, ην θαζεζηψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηα νπνία 

εμαζθαιίδνπλ κεξίδην αγνξάο επθνιφηεξα. 

Οιφθιεξν ην κέηξν ησλ επελδχζεσλ εθαξκφδεηαη ζε ζπλέξγεηα κε ην κέηξν ηεο ζπλεξγαζίαο, κε ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ή πξαθηηθέο, ησλ νπνίσλ νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζα είλαη 

επηιέμηκεο ελίζρπζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην επελδπηηθφ κέηξν. Έηζη εληζρχεηαη θαη ε δηάρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηνλ ηνκέα. 

Σν κέηξν ζπκβάιιεη ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε πξνηεξαηφηεηα αθνχ ππάξρεη εηδηθή θαηεγνξία επελδχζεσλ 

θάησ απφ ην πξψην θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, έληαμεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο πδάηηλσλ πφξσλ, έξγσλ εκπφδηζεο ηεο 

δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θ.α. Θα ππάξμεη μερσξηζηή θαηεγνξία αηηήζεσλ γηα επηιέμηκεο δξάζεηο πνπ έρνπλ 

άκεζε ζπλεηζθνξά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ, έηζη ψζηε ε ειάρηζηε επέλδπζε λα είλαη 

ρακειή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ κε ζεκαληηθή σζηφζν 

ζπλεηζθνξά ζην πεξηβάιινλ. 

Σν ηξίην θαζεζηψο πεξηιακβάλεη ηε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, δειαδή ηελ θαηαζθεπή ηεο 

απαξαίηεηεο θνηλήο ππνδνκήο (λεξφ, ξεχκα, νδηθφ δίθηπν θ.α) ζε πθηζηάκελεο ή θαη λέεο θηελνηξνθηθέο 

πεξηνρέο θαη δψλεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε νξγαλσκέλεο  θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

επεκεξία ησλ δψσλ, ηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηεο νριεξίαο πνπ πξνθαινχλ νη 

κνλάδεο ζε γεηηληάδνπζεο θνηλφηεηεο θαη ζην πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια ζα είλαη επηιέμηκεο θαη 

ζπιινγηθέο επελδχζεηο γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ηξίην θαζεζηψο γηα ηα χδαηα, νπζηαζηηθά ν ζηφρνο 

είλαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ κε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ πφξνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. ηελ Κχπξν, φπσο θαη ζηηο πιείζηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ηα χδαηα είλαη ν πην 

ειιεηκκαηηθφο πφξνο ηεο γεσξγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζή ηνπ 

αιιά θαη δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Με ηελ έληαμε ηνπ θαζεζηψηνο αλακέλεηαη ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο πςειήο ηερλνινγίαο γηα παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ, ε δεκηνπξγία 

ππνδνκήο γηα έληαμε ζην πδαηηθφ ηζνδχγην αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο θ.α. 

Σν Μέηξν «Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ» ζηνρεχεη  ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αιιειέλδεησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο, 

νχησο ψζηε λα παξέρεη ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ζε κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ.  Έκθαζε 

δίδεηαη θπξίσο ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηπγράλνπλ νη επξσπατθέο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο  ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ δεχμε νηθνλνκηθψλ 

θεξδψλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. 

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ: 

 εθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

 βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο 

 πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο 
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 εηζαγσγή πξάζηλεο ηερλνινγίαο 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

 αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ δψσλ 

 δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 πξνζηαζία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ θαηαζηξνθέο 

 βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

 

8.2.3.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.3.3.1. 4.1 Δπελδύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδόζεηο θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ   

Sub-measure:  

 4.1 - support for investments in agricultural holdings 

8.2.3.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη 

ηε βειηίσζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 2Α, 2Β, 

5Α, 5Β, 5Γ. 

Οη επελδχζεηο αθνξνχλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο /θιάδνπο παξαγσγήο: 

εζπεξηδνεηδή, θπιινβφια/ νπσξνθφξα δέλδξα, ηξνπηθά / ππνηξνπηθά θαξπνθφξα θπηά, ιαραλνθνκία, 

παηαηνθαιιηέξγεηα, καληηαξνθαιιηέξγεηα, αλζνθνκία, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, ζεξκνθεπηαθέο 

θαιιηέξγεηεο, κνλάδεο παξαγσγήο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ζπνξφθπηα θαη δελδξχιιηα, 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, κειηζζνθνκία, ειαηνθνκία, ακπεινπξγία (εμαηξνχληαη δξάζεηο πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ην εζληθφ πξφγξακκα ζηήξημεο ακπεινθαιιηέξγεηαο 2014-2018), αγειαδνηξνθία, βννεηδή γηα πάρπλζε, 

αηγνπξνβαηνηξνθία, ρνηξνηξνθία, ρνίξνη γηα πάρπλζε,  πηελνηξνθία, θνληθινηξνθία ή ζπλδπαζκφο ησλ πην 

πάλσ. 

8.2.3.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο.  
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ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Καζεζηψηνο ελδέρεηαη λα ππάξρεη πξφλνηα παξνρήο πξνθαηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ νη 

εγθεθξηκέλνη αηηεηέο – δηθαηνχρνη επελδπηηθήο ζηήξημεο, λα κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα δεηήζνπλ ηελ 

παξαρψξεζε πξνθαηαβνιήο γηα πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ.  Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα απνθαζίδεηαη πξηλ 

απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

8.2.3.3.1.3. Links to other legislation 

 

χλδεζε κε άιιεο λνκνζεζίεο φπσο: 

 Ο πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνο φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνο φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

 Οδεγία πιαίζην πεξί Τδάησλ 2000/60/ΔΚ φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνο φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνο φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί ηεο Οινθιεξσκέλεο Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο Νφκνο φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 

8.2.3.3.1.4. Beneficiaries 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή επηρεηξεζηαθή νκάδα , πνπ είλαη επηθεθαιήο γεσξγνθηελνηξνθηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη απνδεηθλχεη ηε λφκηκε θαηνρή ηεο. 

Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα λνείηαη ε αλαγλσξηζκέλε επηρεηξεζηαθή νκάδα ε νπνία ζπκκεηείρε θαη πινπνίεζε ην 

θαηλνηφκν πηινηηθφ έξγν ηεο ζην Μέηξν 16.2 ηεο «πλεξγαζίαο», ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

Ο αηηεηήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα είλαη άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 18 θαη κέρξη 65 

εηψλ, θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν δηθαηνχρνο λα δηαζέηεη επαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Οη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην εθάζηνηε ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ θαζεζηψηνο 4.1, 

θαζψο επίζεο θαη ζην Μέηξν 1 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο». 

 

8.2.3.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο επελδχζεηο ζηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ελδεηθηηθά 

εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

 γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίζκαηα φπσο ππνζηαηηθά, ζεξκνθήπηα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ςπθηηθνί 
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ζάιακνη, θιπ. 

 εγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ιπκάησλ 

 θαηλνηφκεο επελδχζεηο 

 ζπζηήκαηα πδξνπνλίαο/αεξνπνλίαο ζε ζεξκνθήπηα 

 έγγεηεο βειηηψζεηο 

 δεμακελέο ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ  

 γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 

 έμνδα εγθαηάζηαζεο λέσλ κφληκσλ θπηεηψλ 

 βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θεθαιήο ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπ 

απηνκαηηζκνχ θαη ησλ κεηξεηψλ θαηαλάισζεο λεξνχ 

 αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

 αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηδία θαηαλάισζε 

 έξγα παξνρήο ξεχκαηνο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ 

 γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ 

 ινηπέο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο επελδχζεηο 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) δελ επηδνηείηαη. 

 

8.2.3.3.1.6. Eligibility conditions 

Ζ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.1. 

 ζηελ πξψηε θαηεγνξία πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ην πεξηβαιινληηθφ ε/θαη θαηλνηφκν φθεινο πνπ ζα 

επηθέξεη ε επέλδπζε. 

 ζηε δεχηεξε θαηεγνξία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε νηθνλνµηθή βησζηκφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο αηηνχκελεο επέλδπζεο. 

 λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη επηδνηνχκελεο επελδχζεηο ζα αμηνπνηεζνχλ γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 

 ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά λα πξνζθνκίδνληαη πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε. 

 Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εμαίξεζεο θάπνησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. Θα ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ησλ εμαηξέζεσλ ζην ελεκεξσηηθφ 

έληππν ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο θαη νξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ. 

 

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη αηηήζεηο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο ηνπ Καζεζηψηνο  ζα ππφθεηληαη ζε κνξηνδφηεζε. Σα θξηηήξηα θαη ε 

βαξχηεηά ηνπο ζηε κνξηνδφηεζε ζα απνθαζίδνληαη θαη ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζην ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ 
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Καζεζηψηνο, εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηελ θάζε 

πξνθήξπμε. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

 ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο (πρ. βηνινγηθά πξντφληα, πξνηφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ) 

 ζπκβνιή ζην πεξηβάιινλ 

 ζηήξημε ψξηκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ έξγσλ 

 ζηήξημε νξεηλψλ πεξηνρψλ 

 ζηήξημε γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

 

8.2.3.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν Καζεζηψο ησλ επελδχζεσλ ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ρσξίδεηαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην χςνο θαη ην είδνο ηεο επέλδπζεο.  ε θάζε θαηεγνξία νη απαηηήζεηο θαη νη 

ζηφρνη ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ δηαθέξνπλ φπσο πεξηγξάθεηαη 

πην θάησ. 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη αθνξά ηηο αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ακηγψο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηλνηνκία θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ. Σν ειάρηζην χςνο 

επέλδπζεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο έρεη θαζνξηζηεί ζηηο €5.000 θαη ην κέγηζην ζηηο €70.000. Καηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν αηηεηήο έρεη σο ππνρξέσζε λα επηζπλάςεη Απινπνηεκέλν ρέδην 

Βειηίσζεο, πνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηεο επέλδπζεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, ή/θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ή/θαη ζηελ θαηλνηνκία. ε 

πεξίπησζε πνπ ην χςνο ηεο επέλδπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ είλαη άλσ 

ησλ  €70.000, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε δεχηεξε θαηεγνξία θαη ζα έρεη σο 

ππνρξέσζε ηελ ππνβνιή Οινθιεξσκέλεο Μειέηεο Οηθνλνκηθήο Βησζηκφηεηαο. Γηα δξάζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ δελ ηζρχεη ην πην πάλσ αλψηαην φξην ησλ €70.000. πλεπψο νη 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κφλν 

ζηελ πξψηε θαηεγνξία, επηζπλάπηνληαο καδί κε ηελ αίηεζε ην ζρεηηθφ Απινπνηεκέλν ρέδην 

Βειηίσζεο. 

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ην ειάρηζην 

χςνο επέλδπζεο έρεη θαζνξηζηεί, γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

ΥΥΥ) ζηηο €15.000 θαη  γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ζηηο €30.000, ελψ ην αλψηαην φξην ελίζρπζεο 

θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο έρεη νξηζηεί ζηηο €300.000 (€450.000 γηα λένπο γεσξγνχο κε ζπκκεηνρή 

ζην Μέηξν 6.1). Οη αηηεηέο ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ σο ππνρξέσζε ηελ ππνβνιή 

Οινθιεξσκέλεο Μειέηεο Οηθνλνκηθήο Βησζηκφηεηαο ζηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο, ζα ππάξρεη βειηίσζε ησλ ζπλνιηθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο. 

Ζ κνξθή θαη νη απαηηήζεηο ηνπ Απινπνηεκέλνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο θαη ηεο Οινθιεξσκέλεο Μειέηεο 

Οηθνλνκηθήο Βησζηκφηεηαο ζα θαζνξίδνληαη ζην ελεκεξσηηθφ έληππν ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο. 

Σν χςνο ελίζρπζεο ζα θαιχπηεη κέρξη ην 40% ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ζηηο κε νξεηλέο 

πεξηνρέο θαη ην 50% ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο (ζε πςφκεηξν πέξαλ ησλ 800 κέηξσλ ή πέξαλ ησλ 500 κέηξσλ 

κε 15% θιίζε). Γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 40ν  έηνο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δίλεηαη επηπξφζζεηε ζηήξημε 10% θαη γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ ζα ιάβνπλ 
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κέξνο θαη ζην Μέηξν 6.1 «Δλίζρπζε Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ» δίλεηαη επηπξφζζεηε ελίζρπζε 10%. 

(Αθνινπζεί Πίλαθαο) 

Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ζεσξνχληαη σο αλψηαηα θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνο ηα 

θάησ εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ  Καζεζηψηνο ζα δηαρσξηζηεί ζηηο δχν θαηεγνξίεο σο εμήο: ε πξψηε θαηεγνξία ζα 

θαηαιάβεη ην 20% ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο θαη ε δεχηεξε ην 80%. Σα πνζνζηά απηά ελδερνκέλσο 

λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ.        

Σν αλψηαην φξην ελίζρπζεο αλά εθκεηάιιεπζε, γηα φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο ζην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 νξίδεηαη ζηηο €400.000 (€600.000 γηα λένπο γεσξγνχο κε 

ζπκκεηνρή ζην Μέηξν 6.1). 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηεηήο έρεη ιάβεη ζηήξημε απφ ην «ρέδην γηα ηελ θαηεδάθηζε κε 

ζθνπφ ηε κεηεγθαηάζηαζε νριεξψλ θηελνηξνθηθψλ ππνζηαηηθψλ», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

θξαηηθνχο πφξνπο, ζα γίλεηαη πξφλνηα ψζηε ε ζπλνιηθή ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη (ζηήξημε απφ ην ρέδην θαη 

ελίζρπζε απφ ην Καζεζηψο 4.1 « Δπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα 

ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ»), λα κελ μεπεξλά ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 

 

 

Πίνακας 1 

 

8.2.3.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.3.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ 

πεγή ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 
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ηνπο εμήο: 

1. κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

2. ςεπδείο δειψζεηο ζηνηρείσλ ζηελ Μειέηε Οηθνλνκηθήο Βησζηκφηεηαο. 

3. πξνζθφκηζε ςεπδψλ ή/θαη παξαπνηεκέλσλ ή/θαη παξαπιαλεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ. 

4. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο. 

5. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. 

6. αδπλακία νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεψλ ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ ή θαη γθξίδσλ δσλψλ ζην Πξνγξακκαηηθφ 

Έγγξαθν.  

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

8.2.3.3.1.9.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ρσξίδνληαη θαη 

απηά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θηλδχλνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα 

θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα 

θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. αλαιπηηθά θαη πεξηεθηηθά ελεκεξσηηθά έληππα πνπ λα κελ αθήλνπλ θελά ή λα επηδέρνληαη δηάθνξεο 

εξκελείεο.  

3. ζαθείο  θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο. 

4. θαζνξηζκφο νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο αηηεηέο γηα λα νινθιεξψλνπλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο, φπσο θαηαβνιή πξνθαηαβνιψλ θαη θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο πέξαλ ησλ 2 δφζεσλ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. Δθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ 

ην Μέηξν. 

2. Πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. Δλεκέξσζε  θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Καζεζηψηνο. 
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8.2.3.3.1.9.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθά ζην αληίζηνηρν επελδπηηθφ Μέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. εκεηψλεηαη φηη γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% ησλ αηηεηψλ πξηλ 

απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή. Σν γεγνλφο απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ, νδεγεί θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ ησλ κέηξσλ εθφζνλ απνθεχγνληαη θαη πνιιέο ηπρφλ παξαηππίεο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ 

Μέηξνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 ήηαλ: 

1. θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ  ζε ζρεηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πνξεία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ. 

2. δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο, εθ κέξνπο 

ησλ αηηεηψλ. 

3. δχζθνιε ή ζρεδφλ αδχλαηε ε εμαζθάιηζε δαλείσλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ πεξλά ε ρψξα καο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

ζεσξνχκε φηη έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαη παξαηππηψλ πνπ 

ηπρφλ παξαηεξνχληαη. 

 

8.2.3.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.3.3.2. 4.2 Δπελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθώλ θαη 
δαζηθώλ πξντόλησλ 

Sub-measure:  

 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products 

8.2.3.3.2.1. Description of the type of operation 

Σν πξνηεηλφκελν Καζεζηψο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ. Σν Καζεζηψο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Α. 

Ζ αλαβάζκηζε θαη δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

απνηειεί ηε βαζηθή αλαγθαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ  πξντφλησλ 

απηψλ. 

Ζ πξνηεηλφκελε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ή δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ 
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κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαζθαιίδεη ηε δηάζεζε  πξψησλ πιψλ γεσξγηθήο θαη 

δαζηθήο πξνέιεπζεο, ληφπηαο θπξίσο παξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε γηα ηα 

κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα. 

Δπηπξφζζεηα, ην Καζεζηψο ζα ζπκβάιεη, κε έκκεζν ηξφπν, ζηελ αλάπηπμε λέσλ, ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγψλ. 

Σν Καζεζηψο πξνβιέπεη ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη ή ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η 

ηεο πλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ, ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ μπδηνχ. Δπηπξφζζεηα, ην Καζεζηψο ζα 

θαιχπηεη θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. 

 

8.2.3.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο.  

ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Καζεζηψηνο ελδέρεηαη λα ππάξρεη πξφλνηα παξνρήο πξνθαηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ νη 

εγθεθξηκέλνη αηηεηέο / δηθαηνχρνη επελδπηηθήο ζηήξημεο, λα κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα δεηήζνπλ ηελ 

παξαρψξεζε πξνθαηαβνιήο γηα πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ,  Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα απνθαζίδεηαη πξηλ 

απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

8.2.3.3.2.3. Links to other legislation 

χλδεζε κε εζληθέο λνκνζεζίεο φπσο: 

 Οη πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πψιεζε) Νφκνη, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζνχλ ή 

αληηθαηαζηαζνχλ 

 Οη πεξί Τγηεηλήο Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο θαη Γηάζεζεο ζηελ Αγνξά Νφκνη, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

 Ο πεξί Δξγνζηαζίσλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

΄Οζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε δαζηθά πξντφληα, ην Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί κε βάζε ην άξζξν 41 ηνπ 

λένπ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Γαζνθνκίαο. 
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8.2.3.3.2.4. Beneficiaries 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα-επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Γηθαηνχρνη Α: κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 06/05/2003 θαη αξ.2003/361/Δ, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ 

πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε επηιέμηκνπο θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Καζεζηψο. 

Γηθαηνχρνη Β: πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο  ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΜΜΔ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 06/05/2003 θαη αξ.2003/361/Δ, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε επηιέμηκνπο θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην 

θαζεζηψο. 

Οη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Αξκφδηα Δζληθή Αξρή Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ ζα είλαη 

δηθαηνχρνη γηα ζπκκεηνρή ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καζεζηψηνο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ηνπ ηνκέα ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ε επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο απφ ην ελ ιφγσ Καζεζηψο ζα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε δξάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπο Πξφγξακκα (π.ρ δξάζεηο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ). 

Οη αλαγλσξηζκέλεο Δπηρεηξεζηαθέο Οκάδεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη πινπνίεζαλ ην θαηλνηφκν πηινηηθφ 

έξγν ηνπο ζην Μέηξν 16.2 ηεο «πλεξγαζίαο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ζα είλαη δηθαηνχρεο. 

ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο ζπγθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ πξηλ 

απφ ηε βηνκεραληθή κεηαπνίεζε, δηθαηνχρνη ζα είλαη νη ηδηψηεο δαζνθαιιηεξγεηέο θαη νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

 

8.2.3.3.2.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην Καζεζηψο ελδεηθηηθά εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

 θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 

 θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

 δαπάλεο ζε επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ κφλν γηα αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο 

Παξαγσγψλ 

 άιιεο δαπάλεο  

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) δελ επηδνηείηαη. 

 

8.2.3.3.2.6. Eligibility conditions 

ιεο νη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα βαζκνινγνχληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζα 
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πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ θάζε πξνθήξπμεο. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, ζα είλαη ε 

βησζηκφηεηα ηνπο θαη ζα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ε πθηζηάκελε 

δπλακηθφηεηα ηνπ ππνηνκέα ζηνλ νπνίν πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

Ζ βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε δχλαηαη λα εθαξκνζηεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

γεληθά ηεο επηρείξεζεο, κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο, αχμεζε πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο, βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θ.α. 

Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπγθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ πξηλ απφ ηε 

βηνκεραληθή κεηαπνίεζε, ζα πξέπεη νη εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα 100 εθηάξηα, λα 

παξνπζηάδνπλ ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην δαζψλ, ή ηζνδχλακν κέζν, ζχκθσλα κε ηελ 

αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ φπσο νξίζζεθε ζηελ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ 

ζηελ Δπξψπε ην 1993. πλαθείο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή, ή ην Δζληθφ Γαζηθφ 

Πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ζα ζεσξνχληαη ηζνδχλακα κέζα κε ηηο 

αλαθνξέο ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα. 

εκεηψλεηαη φηη Αξκφδηα Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αηηήζεσλ θαη ζα θαζνξίδεη ην 

εχινγν θφζηνο ηεο επέλδπζεο. 

 

8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα επηινγήο / κνξηνδφηεζεο ζα θαζνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ελδεηθηηθά ηνπο πην θάησ 

παξάγνληεο : 

 πξντφλ / δξαζηεξηφηεηα 

 εμσζηξέθεηα θαη αληαγσληζκφο απφ παξφκνηα πξντφληα 

 θαηλνηφκεο δξάζεηο 

 ψξηκα θαη νινθιεξσκέλα έξγα 

 ρσξνζέηεζε κνλάδαο (ζα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο) 

 παξαγσγή πξψησλ πιψλ (ζα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε  αηηεηέο πνπ είλαη θαη παξαγσγνί ηεο πξψηεο 

χιεο) 

 Οξγαλψζεηο θαη Οκάδεο παξαγσγψλ 

 

8.2.3.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζην 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ) κε 

αλψηαην πνζφ ρνξεγίαο κέρξη ηηο €500.000 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο Γηθαηνχρνη Α θαη κέρξη 

ηηο €200.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β, γηα φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο. Γηα ηηο ζπκπξάμεηο / 

ζπγρσλεχζεηο εγθεθξηκέλσλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ησλ δχν 
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νξγαλψζεσλ, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο ζα κπνξεί λα θζάζεη ζην 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο Γηθαηνχρσλ Β πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο ην αλψηαην χςνο ηεο ρνξεγίαο κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηηο €300.000. 

 

8.2.3.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.3.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ 

πεγή ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηνπο εμήο: 

1. κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ 

2. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

3. πξνζθφκηζε ςεχηηθσλ ή/θαη παξαπιαλεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

4. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

5. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

6. αδπλακία νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεψλ ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ 

 

8.2.3.3.2.9.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηλδχλνπ, φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο. 

3. θαζνξηζκφο νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο αηηεηέο γηα λα νινθιεξψλνπλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο, φπσο θαηαβνιή πξνθαηαβνιψλ θαη θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο πέξαλ ησλ 2 δφζεσλ. 
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ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. επαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 

 

8.2.3.3.2.9.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθά ζην αληίζηνηρν επελδπηηθφ Μέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. εκεηψλεηαη φηη γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% ησλ αηηεηψλ πξηλ 

απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή. Σν γεγνλφο απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ, νδεγεί θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ ησλ κέηξσλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ 

Μέηξνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 ήηαλ: 

1. θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ   ζε 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πνξεία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ. 

2. δπζθνιίεο απφ αηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο. 

3. δχζθνιε πξφζβαζε ησλ αηηεηψλ ζε ξεπζηφ σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ηνπο ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζεσξνχκε φηη 

έρνπλ παξζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζθαικάησλ. 

 

8.2.3.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.3.3.3. 4.3.1 Χσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε 

Sub-measure:  

 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of 

agriculture and forestry 

8.2.3.3.3.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή/ θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη ηε βειηίσζε, ηελ 
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παξνρή θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πδάησλ. Σν Καζεζηψο 4.3 ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 

5Α θαη 5Γ. 

πγθεθξηκέλα, ην Καζεζηψο ρσξίδεηαη ζε δχν δξάζεηο. Ζ πξψηε Γξάζε πξνσζεί ηε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε 

ηεο θηελνηξνθίαο κε ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο θνηλήο ππνδνκήο ζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη 

δψλεο ελψ ε δεχηεξε Γξάζε αθνξά επελδχζεηο ζε ππνδνκέο ζρεηηθέο κε ηα χδαηα. 

Με ηελ πξψηε Γξάζε θαζηεξψλεηαη ε παξαρψξεζε εληζρχζεσλ θαη ε θάιπςε άιισλ δαπαλψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρσξνηαμηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηε κείσζε ηεο νριεξίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  Δπίζεο, επηδνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο εμσξατζκνχ ηνπ ηνπίνπ ζηηο 

θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο. 

πγθεθξηκέλα, ε Γξάζε πξνσζεί ηε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

απαξαίηεηεο θνηλήο ππνδνκήο ζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο. 

 

8.2.3.3.3.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο.  

ηηο πξνθεξχμεηο ελδέρεηαη λα ππάξρεη πξφλνηα παξνρήο πξνθαηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ ν εγθεθξηκέλνο 

αηηεηήο - δηθαηνχρνο επελδπηηθήο ζηήξημεο λα κπνξεί, εάλ ην επηζπκεί, λα δεηήζεη ηελ παξαρψξεζε 

πξνθαηαβνιήο γηα πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα απνθαζίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

πξνθήξπμε. 

ια ηα απνδεηθηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε/ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ. 

 

8.2.3.3.3.3. Links to other legislation 

χλδεζε κε εζληθέο λνκνζεζίεο φπσο: 

 Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη 

Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Ο πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνο φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί  

 

8.2.3.3.3.4. Beneficiaries 

Σν Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Κιάδνο Υξήζεο Γεο 

θαη Όδαηνο) ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα δηαρεηξίδεηαη ηε Γξάζε θαη ζα ππνβάιιεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά γηα 

θάιπςε φισλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζηελ κνλάδα εθαξκνγήο. Έξγα ππνδνκήο ζε θηελνηξνθηθέο 
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πεξηνρέο θαη δψλεο θαη έξγα εμσξατζκνχ, θαζαξηφηεηαο, πξνζαξκνγήο ησλ θαηαζθεπψλ ζην πεξηβάιινλ, 

βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο θαη ησλ ζπλζεθψλ επεκεξίαο ησλ δψσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ ηνπηθέο αξρέο, 

ζπλδέζκνπο ιεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθψλ πεξηνρψλ ή άιιεο νξγαλσκέλεο νκάδεο ή θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

εθ κέξνπο θαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί απφ ην ίδην ην 

Σκήκα Γεσξγίαο ην νπνίν θαη ζα ππφθεηηαη ζην ζρεηηθφ έιεγρν. 

Οξγαλσκέλεο νκάδεο είλαη νκάδεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ( 

δειαδή έρνπλ φλνκα, θαηαζηαηηθφ, δηαηεξνχλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θιπ). 

 

8.2.3.3.3.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δξάζεηο αθνξνχλ έξγα θαη βειηηψζεηο ζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο πνπ θαηά θαλφλα 

ζα εμππεξεηνχλ/αμηνπνηνχληαη απφ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Σα θηελνηξνθηθά νηθφπεδα πνπ 

δηαρσξίδνληαη ζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο ζα ελνηθηάδνληαη καθξνρξφληα ζε ελδηαθεξφκελνπο 

θηελνηξφθνπο γηα αλέγεξζε ζχγρξνλσλ ππνζηαηηθψλ ζηέγαζεο ησλ δψσλ ηνπο, έλαληη ελνηθίνπ πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο Κνηλνηηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο πνπ δηέπνπλ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Οη βειηηψζεηο πνπ κπνξεί λα αλαιεθζνχλ αθνξνχλ: 

α) έξγα ππνδνκήο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θηελνηξνθηθψλ πεξηνρψλ φπσο: 

 κειέηεο δηαρσξηζκνχ θηελνηξνθηθψλ νηθνπέδσλ 

 εηνηκαζία πεξηβαιινληηθήο κειέηεο 

 θαηαζθεπή δξφκσλ 

 κεηαθνξά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ 

 θνηλέο απνρεηεχζεηο 

 δεμακελέο ινπζίκαηνο δψσλ 

 θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθψλ θαη άιισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ 

 θαηαζθεπή/ ζπληήξεζε πδαηνδεμακελψλ 

β)  έξγα ππνδνκήο ζηηο θηελνηξνθηθέο δψλεο πνπ αθνξνχλ: 

 κεηαθνξά ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζε θεληξηθφ ζεκείν ή ζεκεία 

 θαηαζθεπή δξφκσλ πξνζπέιαζεο ζε θεληξηθφ ζεκείν ή ζεκεία 

γ) έξγα βειηίσζεο/ ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο ζε πθηζηάκελεο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, 

δ) δαπάλεο θαζαξηζκνχ, εμσξατζκνχ, δεληξνθχηεπζεο, πξνζαξκνγήο ησλ θαηαζθεπψλ γεο εληφο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ πεξηνρψλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ, ην ηνπίν, ηηο πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

επεκεξία ησλ δψσλ 

ε) άιιεο δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηηο ππνδνκέο 
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εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ δελ ζα μεπεξλνχλ ην 10% ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ηπρφλ επηδνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ή γηα 

ηελ αλέγεξζε ππνζηαηηθψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ λέσλ κνλάδσλ πνπ εγθαζίζηαληαη / κεηεγθαζίζηαληαη ζε 

θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο φπνπ έρνπλ γίλεη έξγα ππνδνκήο ζα εληζρχνληαη κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 

4.1.«Δπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ». 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1303 Αξζ.69 παξάγξαθνο 3(γ) ν ΦΠΑ κπνξεί λα επηδνηεζεί ζηε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκν. Σκήκαηα ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ 

ΦΠΑ, νπφηε θαη ζα επηδνηείηαη. 

8.2.3.3.3.6. Eligibility conditions 

Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο έξγνπ είλαη ηα εμήο: 

 Πεξηβαιινληηθφ ή θαη νηθνλνκηθφ φθεινο 

 Οη επελδχζεηο ζα αμηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ρξφληα 

 Δμππεξεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θηελνηξφθνη απφ ηελ επέλδπζε 

 

8.2.3.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Σκήκα Γεσξγίαο ζα επηιέγεη ηα έξγα ιακβάλνληαο ππφςε ελδεηθηηθά ηα πην θάησ θξηηήξηα: 

1. είδνο θαη αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο έξγνπ 

2. βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο  ζε  έξγα ππνδνκήο  πνπ ππάξρνπλ παγθχπξηα θαη ην χςνο ησλ δηαζέζηκψλ πηζηψζεσλ 

3. αξηζκφο θηελνηξφθσλ πνπ ζα επσθειεζνχλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

 

8.2.3.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

 Γηα ηα έξγα ππνδνκήο ζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δξφκσλ πξφζβαζεο ζε απηέο θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πδξνδφηεζεο θαη ειεθηξνδφηεζεο 

ηνπο), ζα θαζνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα 

θπβεξλεηηθή ππεξεζία, Σνπηθή Αξρή θιπ κέζσ εγθεθξηκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξφλνηαο θαη ζα 

δηεθδηθείηαη θαηά 100% απφ ην ΠΑΑ. 

 Γηα ηηο δξάζεηο εμσξατζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ ζα παξέρεηαη απφ ην 

ΠΑΑ ελίζρπζε κέρξη 70% ηεο δαπάλεο.  Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δξάζεηο απηέο 

αλαιακβάλνληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ ή Οξγαλσκέλσλ Οκάδσλ θαη εγθξίλνληαη 

απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο κε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπο ζηηο Σνπηθέο Αξρέο ή Οξγαλσκέλεο Οκάδεο 

ην 70% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ζα θαιχπηεηαη απφ θξαηηθά θνλδχιηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσξγίαο (γηα λα αλαθηεζνχλ κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο Αίηεζεο απφ ην ΠΑΑ) θαη ην 

ππφινηπν 30% θαιχπηεηαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο Σνπηθέο Αξρέο/Οξγαλσκέλεο Οκάδεο θαη 
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απνηειεί ηε ζπλεηζθνξά ησλ επεξεαδφκελσλ/ επεξγεηνχκελσλ απφ ηελ αλάπηπμε. 

8.2.3.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.3.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ πεγή 

ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηνπο εμήο: 

1. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

2. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ 

 

8.2.3.3.3.9.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηλδχλνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 

4. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή επεμήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα 
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επηζπλάπηνληαη καδί κε ην αίηεκα πιεξσκήο. 

8.2.3.3.3.9.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθά ζην αληίζηνηρν επελδπηηθφ Μέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. εκεηψλεηαη φηη γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% ησλ αηηεηψλ πξηλ 

απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή. Σν γεγνλφο απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ, νδεγεί θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ ησλ κέηξσλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ 

Μέηξνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 ήηαλ: 

1. θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ ζε 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πνξεία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ. 

2. δπζθνιίεο απφ αηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 

θαη ζηελ επηζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ κείσζε ηνπο ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζεσξνχκε φηη 

έρνπλ παξζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζθαικάησλ.       

 

8.2.3.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.3.3.4. 4.3.2 Δπελδύζεηο ζε ππνδνκέο ζρεηηθέο κε ηα ύδαηα 

Sub-measure:  

 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of 

agriculture and forestry 

8.2.3.3.4.1. Description of the type of operation 

1. Ζ Γξάζε έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ «λέσλ» πξνθιήζεσλ, ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη εηδηθφηεξα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ αληηκεησπίδεη ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο. Οη πξνθιήζεηο απηέο είλαη θξίζηκεο, θαη ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε κέγηζηεο πξνηεξαηφηεηαο ζε 

επηινγέο πνπ ζπλδένληαη κε απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ηεο ιεηςπδξίαο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηδείλσζεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο ζα εκπίπηνπλ 

νη παξαθάησ ηχπνη επελδχζεσλ: 

α)    ε αμηνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο 
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     β)    ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ 

1.α «Αμηνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο» 

Ο ηχπνο ηεο επέλδπζεο πνπ αθνξά ην αλαθπθισκέλν λεξφ, ζθνπεχεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ππνδνκήο θαη ηε κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ. 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νινέλα απμαλφκελσλ πνζνηήησλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, είλαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα άξδεπζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

αξδεχνληαη ζήκεξα. Σν ΣΑΤ ζα ηνπνζεηήζεη θεληξηθνχο αγσγνχο θαη δεπηεξεχνληεο αγσγνχο ζηνπο 

νπνίνπο νη γεσξγνί θαηφπηλ άδεηαο απφ ην ΣΑΤ θαη κε δηθά ηνπο έμνδα, ζα ηνπνζεηήζνπλ ην δίθηπν 

δηαλνκήο ζηα αγξνηεκάρηα ηνπο. ηελ ππνδνκή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε θαηαζθεπή 

δεμακελήο ρεηκεξηλήο απνζήθεπζεο, φπνπ ζα απνζεθεχεηαη ε πεξίζζεηα αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ 

παξαηεξείηαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν γηα ρξήζε ζηε γεσξγία ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

ηφρνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θαη ε ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ. 

Σν κέηξν ζην γεληθφ πιαίζην ζα ζπκβάιεη ζηα αθφινπζα: 

 ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο. 

 δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 

θιίκα. 

 επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο απφ ηε γεσξγία. 

 κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία. 

 δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

1.β  «Η Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ» 

ηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηεο πθηζηακέλεο ππνδνκήο, νχησο ψζηε λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα έμππλε, αεηνθφξν αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κε ζηφρν αθελφο ηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο γεο θαη αθεηέξνπ ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ, σο ζπάληνπ θαη 

πνιχηηκνπ ελ αλεπαξθεία αγαζνχ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε 

ζχδεπμε ησλ πνιιαπιψλ νθειψλ (νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ) πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ 

ηνπο. 

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ: 
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 ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο. 

 πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ γεσξγίαο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία. 

 πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. 

 εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο. 

 βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

8.2.3.3.4.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο.  

ηηο  πξνθεξχμεηο  ελδέρεηαη λα ππάξρεη πξφλνηα παξνρήο πξνθαηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ νη εγθεθξηκέλνη 

αηηεηέο / δηθαηνχρνη επελδπηηθήο ζηήξημεο λα κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα δεηήζνπλ ηελ παξαρψξεζε 

πξνθαηαβνιήο γηα πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ,  Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα απνθαζίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

πξνθήξπμε. 

8.2.3.3.4.3. Links to other legislation 

χλδεζε κε εζληθέο λνκνζεζίεο φπσο: 

1.α «Αμηνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο» 

 Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη 

Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί ηεο Δληαίαο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο Ν79(Η)/2010, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ θαη ηνπ Δδάθνπο Νφκνο Ν68 (Η)/2009, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνο  (Απφξξηςε Αζηηθψλ Λπκάησλ) Κ.Γ.Π. 772/2003, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνο 1971-2010, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο Ν13(Η)/2004, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο Κψδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί.(Αξ. 
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263/2007) 

1.β  «Ζ Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ» 

 Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη 

Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί ηεο Δληαίαο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί.Ν79(Η)/2010 

 Ο Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί.Ν13(Η)/2004 

 

8.2.3.3.4.4. Beneficiaries 

Μνλαδηθφο δηθαηνχρνο γηα ηνπο ηχπνπο επελδχζεσλ είλαη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα δηαρεηξίδεηαη ηε Γξάζε θαη ζα 

ππνβάιιεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά γηα θάιπςε φισλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

 

8.2.3.3.4.5. Eligible costs 

Δλδεηθηηθά νη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο δχν πην πάλσ ηχπνπο επελδχζεσλ ζα αθνξνχλ ηηο 

πην θάησ θαηεγνξίεο: 

1.α «Έληαμε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο» 

 ηερληθά έξγα θαηαζθεπήο δεμακελήο ρεηκεξηλήο απνζήθεπζεο 

 ηερληθά έξγα εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ 

 ηερληθά έξγα θαηαζθεπήο αληιηνζηαζίσλ 

 αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

 κηθξφηεξα ππνζηεξηθηηθά έξγα φπσο θξεάηηα, δηθιίδεο, θιπ. 

1.β  «Ζ Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ» 

 πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ινγηζκηθψλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  ηεο δήηεζεο, ηζνινγηζκνχ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη εληνπηζκνχ απσιεηψλ. 

 πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαη αμηνιφγεζεο πθηζηάκελεο 

ππνδνκήο. 

 ζχλδεζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηειεκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαζχλδεζεο κε 

ηελ πθηζηάκελε γεσγξαθηθή βάζεο δεδνκέλσλ δηθηχσλ. 

 εθαξκνγέο αλαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα κέζσ δηαδηθηχνπ γηα εμππεξέηεζε 
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ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

 έγγεηεο βειηηψζεηο 

 αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε / απηνκαηηζκφ ηεο 

πθηζηάκελεο ππνδνκήο 

 γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ 

 ινηπέο γεσξγηθέο επελδχζεηο 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ1303/2013, Αξζ.69, παξάγξαθνο 3(γ), ν ΦΠΑ κπνξεί λα επηδνηεζεί ζηε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο. Σκήκαηα ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο ηνπ ΦΠΑ, νπφηε θαη ζα επηδνηείηαη. 

 

8.2.3.3.4.6. Eligibility conditions 

Έξγα ηα νπνία εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά ζηηο δχν Γξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. Οη επελδχζεηο ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ. 

 

8.2.3.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν ΣΑΤ ζα επηιέγεη ηα έξγα ιακβάλνληαο ππφςε ελδεηθηηθά ηα πην θάησ θξηηήξηα: 

1. είδνο θαη αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο έξγνπ 

2. βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο  ζε  έξγα ππνδνκήο  πνπ ππάξρνπλ παγθχπξηα θαη ην χςνο ησλ δηαζέζηκψλ πηζηψζεσλ 

3. αξηζκφο γεσξγψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

 

8.2.3.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates 

Θα θαζνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, κέζσ εγθεθξηκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πξφλνηαο θαη ζα δηεθδηθείηαη θαηά 100% απφ ην ΠΑΑ. 

 

8.2.3.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.3.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

ε πεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξψλ, γηα αλάζεζε κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, 

ελδέρεηαη ν αλάδνρνο λα θαζπζηεξήζεη ζηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ή λα αδπλαηεί λα παξαδψζεη ην έξγν ή 

κέξνο απηνχ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δπίζεο, δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ή παξαηππίεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ, κεηά 

ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 

 

8.2.3.3.4.9.2. Mitigating actions 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε αλάζεζεο κέξνπο ηνπ έξγνπ ζε αλάδνρν: ζα ππνρξενχηαη 

ν αλάδνρνο, βάζεη ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (φπσο απηά ζα θαζνξίδνληαη 

ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ), ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα παξαδνηέα. Αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη 

πσο ν αλάδνρνο αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη κε ηα παξαδνηέα ηνπ ή δελ ηα παξαδίδεη εκπξφζεζκα ή δελ θξίλεη 

ην απνηέιεζκα ηθαλνπνηεηηθφ, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε άκεζε δηαθνπή ηεο 

ζχκβαζεο, βάζεη θαη ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί. Απνθεχγεηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ε κε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη δε ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. 

Ζ ελεκέξσζε θαη ε ζρεηηθή θαηάξηηζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηηο πξνζθνξέο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη 

απαξαίηεηε. 

Καζψο νη «δεκφζηεο ζπκβάζεηο» ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιια Σακεία θαη φρη κφλν γηα ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, είλαη θαιφ λα αληαιιάδνληαη απφςεηο, πιεξνθνξίεο  θαη 

εκπεηξίεο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγψλ / πληνληζηψλ πκβάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη πξνζθνξνδνηψλ 

ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηξνπνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεηε ε  ελεκέξσζε ζηα 

αξρηθά έγγξαθα πξνζθνξάο φηη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζθνξνδφηεο ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ θαη άκεζε θαηαρψξεζε 

ηεο  ηξνπνπνίεζεο ζην ζχζηεκα πξνζθνξψλ. 

Σέινο, ε δηαθάλεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ε θαιχηεξε πξνζηαζία 

απφ ηελ απάηε θαη ηε δηαθζνξά. 

Σα Μέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ θηλδχλνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

 

8.2.3.3.4.9.3. Overall assessment of the measure 

Ζ πην πάλσ Γξάζε ηνπ Καζεζηψηνο, φπσο ζα εθαξκνζηεί θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020, αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ειιεηκκαηηθνχ πδαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ ζηελ Κχπξν. Ζ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δηθηχσλ θαη ηεο 

εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε λέσλ, κε ζπκβαηηθψλ 

πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθπθισκέλνπ λεξνχ), ππνβνεζεί ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα, ζε φηη αθνξά ηελ επάξθεηα ζε λεξφ άξδεπζεο. 
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8.2.3.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.3.4. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.3.5. Information specific to the measure 

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 

the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην ζεκείν 1.1.2 ζην Μέηξν. 

 

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas 

Γελ ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηνχλ επηιέμηκεο πεξηνρέο Φχζε 2000 ή επηιέμηκεο ΤΦΑ αθνχ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα ην Καζεζηψο 6.1. 

 

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 

under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013 

 Γξάζε γηα θιηκαηηθή αιιαγή 

 Πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη 

Definition of non productive investments 

Δίλαη νη επελδχζεηο πνπ δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ ή ζπκβάιινπλ κφλν έκκεζα ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ. 

Ζ πινπνίεζή ηνπο σζηφζν κπνξεί λα θξίλεηαη ζεκαληηθή γηαηί ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή δεκφζησλ 

αγαζψλ ή ζπλεηζθέξνπλ ζε πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Μέζα απφ ην Μέηξν 6 δελ έγηλε επηινγή 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο 6.1 πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

Definition of collective investments 

Δπελδχζεηο νη νπνίεο εθηεινχληαη θαη αμηνπνηνχληαη απφ πέξαλ ηνπ ελφο αηφκνπ ή γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ελίζρπζε κέζα απφ 

ην Πξφγξακκα δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ζρεηηθέο κε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ρσξίο 

φκσο λα παξαρσξείηαη πξφζζεηε επηδφηεζε. 

Definition of integrated projects 



203 

Πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζεηνπνίεζε παξαγσγήο. Γηα παξάδεγκα έλαο ηδηνθηήηεο 

αγειαδνηξνθηθήο κνλάδαο πξνβαίλεη θαη ζε επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαπνίεζε γάιαθηνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα δίλεηαη κέζα απφ ην Μέηξν αιιά ρσξίο πξφζζεηε επηδφηεζε. 

 

8.2.4.  
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8.2.5. M06 - Farm and business development (art 19) 

8.2.5.1. Legal basis 

Άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 

Άξζξν ΥΥΥ, ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥ θαη ζην Άξζξν ΥΥΥ  ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥ 

8.2.5.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο κε αλαλέσζεο ησλ γελεψλ, 

ην αληίζηνηρν κέηξν ζπκπεξηιακβαλφηαλ ηφζν ζην ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006 φζν θαη ζην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013. Παξάιιεια, πάληνηε παξαρσξνχληαλ  αξθεηνί πφξνη ζην 

Μέηξν γηα απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ κε ηθαλνπνίεζεο αηηεηψλ ιφγσ ειιεηκκαηηθψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 

Γπζηπρψο, κέζα απφ ηε SWOT αλάιπζε πνπ έγηλε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηήο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ην πξφβιεκα γήξαλζεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαζηζηψληαο ζαθή ηελ αλάγθε 

παξνρήο ζηήξημεο πξνο λένπο αλζξψπνπο γηα έληαμή ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε βηψζηκεο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

Σν Μέηξν ζπκβάιιεη ζηε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 2Α. Σαπηφρξνλα, ην Μέηξν εθαξκφδεηαη ζε ζπλέξγεηα κε ηελ ελίζρπζε λέσλ γεσξγψλ ε νπνία 

παξέρεηαη θαη απφ ηνλ πξψην ππιψλα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

Γηαλχνληαο κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο πεξηζπιινγήο θαη πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ λενεηζεξρφκελσλ πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ δηέξρεηαη ν ηφπνο θαη ηνπ 

πιήγκαηνο πνπ δέρηεθε ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, πνιινί λένη επηδεηθλχνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ 

ελαζρφιεζεο κε ηε γεσξγία ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ κε έληνλε αλεζπρία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε λέεο ηδέεο, άηνκα ηθαλά λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο, 

επηδερηηθά πηνζέηεζεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη κεηαηξνπήο 

θαηδεκηνπξγίαο ζχγρξνλσλ κνλάδσλ κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Αλακέλεηαη λα ππάξμεη απμεκέλε δήηεζε θαη έληνλν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Μέζα απφ ην Μέηξν παξέρνληαη θίλεηξα κε ηε κνξθή νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκβάιινληαο 

αθελφο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

ειηθηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ Μέηξνπ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 

επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί αθφκε θαη κνλάδεο πξφηππα, νη νπνίεο 

αμηνπνηνχληαη σο παξάδεηγκα θαιψλ πξαθηηθψλ. 

ζνη αηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην Μέηξν θαη δε δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα 

ζπκκεηέρνπλ παξάιιεια θαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο αγξνηψλ ηα νπνία εθαξκφδνληαη θπξίσο απφ ην 

Mέηξν «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο»,  ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη πξνηεξαηφηεηα έγθξηζεο 

αηηήκαηνο γηα ζχζηαζε πξνγξάκκαηνο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, αθνχ απνηειεί θχξην ζηφρν ηνπ 
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Μέηξνπ ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ γεσξγψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηνχο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνλ ηνκέα γηα 

πξψηε θνξά. 

Σν Μέηξν ζπκβάιιεη ζηε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηδηαίηεξα ζην ζθέινο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ. 

Αλακέλεηαη νη εγθεθξηκέλνη αηηεηέο ηνπ κέηξνπ λα ζπκβάινπλ αηζζεηά θαη ζε ζέκαηα δηάδνζεο θαη 

εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη χδαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ «Δλίζρπζε Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ», πξνσζεί 

ηελ επίηεπμε ησλ πην θάησ ζηφρσλ: 

 ηελ πιεζπζκηαθή αλαδσνγφλεζε ηνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ 

 ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βηψζηκσλ, αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε 

δηαρεηξηζηέο λένπο αλζξψπνπο, πεξηζζφηεξν επηδεθηηθνχο εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

 ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 ηελ αμηνπνίεζε εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο ζα εγθαηαιεηθζνχλ ή είλαη ήδε εγθαηαιειεηκκέλεο εηδηθά 

ζε νξεηλέο πεξηνρέο 

 ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ γεσξγψλ 

Δίλαη ζαθέο φηη ην Μέηξν πέξα απφ ηε ζπλέξγεηά ηνπ κε ηνλ πξψην ππιψλα, εθαξκφδεηαη ζε απφιπηε 

ζπλέξγεηα κε ην Μέηξν ησλ επελδχζεσλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Οη αηηεηέο ηνπ 

Μέηξνπ 6.1 πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζην Μέηξν 4 ζα απνιακβάλνπλ ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο πνπ 

επηηξέπεη ν Καλνληζκφο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί πεξαηηέξσ ε εηζδνρή ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

 

8.2.5.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.5.3.1. 6.1 Δλίζρπζε Πξώηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγώλ 

Sub-measure:  

 6.1 - business start up aid for young farmers 

8.2.5.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν Μέηξν παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε λέσλ θάησ ησλ 40 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσξγίαο, ελζαξξχλνληαο ηνπο κε δηεπθνιχλζεηο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα. 

ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο γήξαλζεο ηνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ αθελφο δηαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκα ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ 
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είζνδν λέσλ σο επηθεθαιήο/αξρεγνί εθκεηαιιεχζεσλ θαη αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ, 

αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε δηαρεηξηζηέο λένπο αλζξψπνπο, πεξηζζφηεξν επηδεθηηθνχο 

ηεο ρξήζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο «θνπιηνχξαο» γηα δηα βίνπ κάζεζε. 

Παξάιιεια, νη λένη γεσξγνί αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 

8.2.5.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη κε ηε κνξθή ηεο άκεζεο πξηκνδφηεζεο. Ζ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα γίλεηαη ζε 

δχν δφζεηο εληφο πεληαεηίαο θαη‟ αλψηαην φξην, απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.5.3.1.3. Links to other legislation 

πλδέεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί ζεζπίζεσο θαλφλσλ γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο βάζεη θαζεζηψησλ 

ζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

637/2008 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, 

(ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

8.2.5.3.1.4. Beneficiaries 

 Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγθαζίζηαηαη γηα πξψηε θνξά σο επηθεθαιήο/αξρεγφο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, απνδεηθλχνληαο ηε λφκηκε θαηνρή ηεο. 

 Ννκηθφ πξφζσπν: ην θπζηθφ πξφζσπν (αηηεηήο ζην Μέηξν) πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ θαη 

καθξνπξφζεζκν έιεγρν ζην λνκηθφ πξφζσπν, φζνλ αθνξά απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

δηαρείξηζε/δηνίθεζε, νθέιε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. 

Σαπηφρξνλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν αηηεηήο πξέπεη λα είλαη ν θχξηνο κέηνρνο ηεο 

εηαηξείαο, κε ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνζνζηνχ 95%, θαη γηαγηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μέηξνπ ζα πξέπεη 

λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην θπζηθφ πξφζσπν. Σα πξναλαθεξφκελα ζα 

πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη ζην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη ζην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 Φπζηθφ πξφζσπν ειηθίαο άλσ ησλ 18 θαη κέρξη 40 εηψλ, θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.5.3.1.5. Eligible costs 

Ζ ζηήξημε απνηειεί ελίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ γεσξγψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ 
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Μέηξνπ. 

8.2.5.3.1.6. Eligibility conditions 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ ζην Μέηξν είλαη ε ππνβνιή καδί κε ηελ 

αίηεζε θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζην Μέηξν 6.1 απφ ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζην Μέηξν «Δλίζρπζε Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ» θαη ππνβάιινπλ 

νινθιεξσκέλε κειέηε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 4.1 «επελδχζεηο πνπ 

βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο, ηε βησζηκφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ». 

Οη αηηεηέο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ θαη ζην Καζεζηψο 4.1, πξέπεη λα ππνβάινπλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην φπσο 

πξνλνεί ην Μέηξν «Δλίζρπζε Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ», ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

1. αξρηθή θαηάζηαζε ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη ζηφρνη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λέαο εθκεηάιιεπζεο. 

2. αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επελδχζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηε ρξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

3. νινθιεξσκέλε κειέηε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κε ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα αξρίζεη εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ελψ ν λένο γεσξγφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ελεξγνχ γεσξγνχ 

εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, ζα αμηνινγείηαη ζηα ηξία 

ρξφληα απφ ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, κε θαηάιιειν ζχζηεκα ειέγρνπ.  Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα 

πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ ζα εηνηκάδεηαη πξηλ απφ ηελ θάζε πξνθήξπμε. 

Ο Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη: 

 λα δηαζέηεη επαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηπρίνπ ή 

απνιπηεξίνπ (θαηά πεξίπησζε) παλεπηζηεκίνπ, αλσηέξαο ή ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

αλάινγεο θαηεχζπλζεο ή λα απνθηήζεη επαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ε νπνία ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν ζε πεξίνδν 36 κελψλ απφ ηελ  εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ηνπ, θαη 

ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ απφ ηνλ πάξνρν 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην Μέηξν 1 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο 

θαη ελεκέξσζεο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

 λα έρεη εθπιεξψζεη ηε ζηξαηεχζηκε ζηξαηησηηθή ηνπ ππνρξέσζε ή λα απαιιάρζεθε λφκηκα απφ 

απηή θαη λα κελ ππέρεη ππνρξέσζε ζεηείαο ζηελ Δζληθή Φξνπξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκν ηνπ 2011, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

απνθάζεσλ πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 λα κελ έρεη κφληκε εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε θαη λα αθηεξψλεη ηνπιάρηζην ην 80% ηνπ εξγάζηκνπ 
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ρξφλνπ ηνπ, ζηηο εξγαζίεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ σο απηνηειψο εξγαδφκελνο 

γεσξγφο, απνδεηθλχνληαο ην κε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθαηαξθηηθήο έγθξηζεο. 

 λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ζπλέρηζεο ηεο γεσξγίαο ζε επαγγεικαηηθή βάζε γηα  ηνπιάρηζην δέθα 

ρξφληα απφ ηελ έγθξηζε έληαμήο ηνπ ζην Μέηξν 

 νη εθηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηφθηεηεο ή ελνηθηαζκέλεο κε 10εηή ηνπιάρηζην κίζζσζε, ελψ ην 

δσηθφ θεθάιαην ηδηφθηεην κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 ε ηδηνθηεζία ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, αλεμάξηεηα αλ είλαη εγγεγξακκέλε κφλν ζηνλ έλα 

ζχδπγν, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ ζεσξείηαη φηη αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ ζπκκεηέρεη ζην Μέηξν 4.1 «επελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 

ζπλνιηθέο επηδφζεηο, ηε βησζηκφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ»  θαη πξνβαίλεη ζε επελδχζεηο κε δηθνχο ηνπ πφξνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη 

απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο. Σα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο θαζψο θαη ε βαξχηεηά ηνπο ζα 

θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ ελεκεξσηηθφ εληππν ηνπ Μέηξνπ ην νπνίν εηνηκάδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξηλ απφ ηελ θάζε πξνθήξπμε. Σα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο θαζνξίδνληαη βάζεη 

ζηφρσλ πνιηηηθήο πνπ εκπίπηνπλ ζην πλεχκα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ αλέξρεηαη ζηηο 15.000 επξψ. 

 

8.2.5.3.1.9. Information specific to the operation 

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θαζεζηψο ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 

accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460] 

Γελ εθαξκφδεηαη. 



209 

8.2.5.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.5.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ 

πξνέιεπζε ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε 

θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηνπο εμήο: 

1. κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ 

2. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

3. πξνζθφκηζε ςεχηηθσλ ή/θαη παξαπιαλεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

2. παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ 

 

8.2.5.4.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηλδχλνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. ζα κπνξνχζακε λα ζεζπίζνπκε θαη απνηξεπηηθά θξηηήξηα φπσο απνθιεηζκφο απφ εληζρχζεηο ΠΑΑ 

θαη φρη κφλν. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. εηνηκαζία αλαιπηηθψλ θαη θαηαλνεηψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φια φζα 

πξέπεη λα μέξνπλ νη αηηεηέο. 

4. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 
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8.2.5.4.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθή αλαζθφπεζε ηνπ Μέηξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Θα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ην κέηξν ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

ζεσξείηαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν (verifiable and controllable). Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηελ απνθπγή ζθαικάησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ηνπο ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζεσξνχκε φηη 

έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζθαικάησλ. 

 

Summary of the requirements of the business plan 

Απνηχπσζε αξρηθήο θαηάζηαζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη ζηφρνη γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λέαο εθκεηάιιεπζεο.  

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επελδχζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηε ρξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο νινθιεξσκέλε κειέηε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κε ηελ νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460] 

Ζ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα αξρίζεη εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηεο αίηεζεο θαη ν λένο γεσξγφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ελεξγνχ γεσξγνχ 

εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. 

 

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Γελ εθαξκφδεηαη αθνχ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θαζεζηψο ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 

farmer to these measures 

πλδεδεκέλν Μέηξν ζρεηηθφ κε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη ην Μέηξν 4 «Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ», θαζεζηψο 4.1 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επελδχζεηο ζηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

 

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 

accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460] 
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Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

8.2.6.  
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8.2.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 

8.2.7.1. Legal basis 

Άξζξν 20 (Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηελ ζηήξημε 

ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), 

 

8.2.7.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Καηά ηηο πξνεγνχκελεο  πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο 2004-2006 θαη 2007-2013, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή 

βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο, κέζα απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), έξγα ππνδνκήο,  φπσο ηνπξηζηηθέο 

δηαδξνκέο, κνπζεία, πεξηβαιινληηθά θέληξα, εθδξνκηθνί ρψξνη ελψ παξάιιεια έρεη ιεηηνπξγήζεη κε 

επηηπρία ην ρέδην Δλίζρπζεο ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ κέζα απφ ην ΔΣΠΑ. 

Σν κέηξν ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 6Β θαη 6Γ. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013 κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ Άμνλα 3, πινπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο θνηλφηεηεο 

ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο 

ππνδνκήο θαη  ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ 

θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, εηδηθά ησλ λέσλ. 

Δπηπξφζζεηα έρνπλ πινπνηεζεί έξγα γηα ηε ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε  ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε κηαο ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο  σο θχξηα δηέμνδν 

νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο κε απψηεξν ζηφρν, εθηφο απφ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ 

αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ , ηελ πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηψλ κε εηδηθά ελδηαθέξνληα θαη  ηελ ελίζρπζε ηεο πψιεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.  

Παξά φκσο ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηφζν ησλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ φζν θαη ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, εληνπίδεηαη κηα ζνβαξή αδπλακία πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν. 

Δπίζεο ε χπαηζξνο θαη ηδηαίηεξα νη νξεηλέο θαη νη εκηνξεηλέο πεξηνρέο,  ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ 

πιεζπζκηαθή απνςίισζε, γεξαηά πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

Δίλαη γεληθά αληηιεπηφ φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηε ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ ππεξεζηψλ, δελ έρνπλ θέξεη 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αλ'απηνχ νδήγεζαλ ζηε ζπγθέληξσζε παξφκνησλ έξγσλ ζε αξηζκφ 

φκνξσλ  δήκσλ/ θνηλνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνιεηηνπξγία αξθεηψλ απφ απηψλ. 

Χο εθ ησλ πην πάλσ θαη βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, κέζσ ηνπ λένπ Μέηξνπ 

επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ κε φζν ην δπλαηφλ πην άκεζα απνηειέζκαηα ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 
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θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ αιιά θαη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ. 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο SWOT ε νπνία έρεη εηνηκαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο εηνηκαζίαο ηνπ ΠΠΑ 2014-

2020, έρνπλ εληνπηζηεί ηα αθφινπζα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Μέηξνπ: 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Ζε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ε ζεηηθή 

αληίιεςε/δεθηηθφηεηα γηα  ην ξφιν ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

 χπαξμε ζεκαληηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ 

 χπαξμε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαζψο θαη έληαμε πεξηνρψλ ζην 

δίθηπν NATURA γηα δπλαηφηεηα θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

Αδπλακίεο: 

 ζεκαληηθέο αληζνζθέιεηεο ζηε ρσξηθή αλάπηπμε 

 πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, έληνλεο ηάζεηο αζηπθηιίαο 

 κεησκέλε ειθπζηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

 κεγάιε εμάξηεζε ζε φξνπο απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 πιεζπζκηαθή απνςίισζε θαη γεξαηά ειηθηαθή ζχλζεζε 

 πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ 

 απνζπαζκαηηθή αλάπηπμε/αλππαξμία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

Δπθαηξίεο: 

 αλάδεημε ηεο ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο 

 δηεπθφιπλζε/πξννπηηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

 δηαηήξεζε/ αμηνπνηεζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 δπλαηφηεηα  εθαξκνγήο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο/δηαδηθηχνπ γηα άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απνκφλσζεο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

 αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο (π.ρ. αγξνηνπξηζκφο, 

ζπλεδξηαθφο θαη πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο νηθνλνκίαο κε ηε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν 

Κίλδπλνη: 
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 θπζηθνί θαη άιινη θίλδπλνη γηα απψιεηεο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζηελ χπαηζξν ηδηαίηεξα 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

 ε ηάζε θπγήο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο 

Σν πξνηεηλφκελν Μέηξν,  ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη ελφςεη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επέθεξε, ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη κέζσ πινπνίεζεο δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ πξνο 

ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, φρη απιά θίλεηξα παξακνλήο ζηελ χπαηζξν, ε νπνία ππνβαζκίδεηαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, αιιά ελαχζκαηα γηα παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλάδεημε 

παξαδνζηαθψλ ηιέλησλ θαη θνπιηνχξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηεζεί ε 

νηθνλνκηθή βάζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, λα απμεζεί ε απαζρφιεζε θαη λα επηηεπρζεί ε πξνηεξαηφηεηα 

6 ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε: «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο», κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

1. δηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

2. πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

3. ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ν θαηαξηηζκφο ζρεδίσλ γηα πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ 

κέζα ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θαηέζηε κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνο ζηφρνο, αθνχ ηφζν νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ φζν θαη νη ζεκεξηλέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δελ επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ εηνηκάζηεθε Οινθιεξσκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε δηαπίζησζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθψλ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ηζφξξνπε αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή, πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ε πινπνίεζε έξγσλ λα έρεη αληαπνδνηηθφ φθεινο .  

Ζ θππξηαθή χπαηζξνο παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηεο. Ζ έληνλε απφθιηζε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, απαηηεί κηα πην πξνζεθηηθή 

κειέηε γηα εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ απηψλ, ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

πξννπηηθέο θαη αλάγθεο γηα δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, κε ζηφρν 

ηελ κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γξάζεσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ. 

ην ηξαηεγηθφ ρέδην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

αλάκεζα ζε άιια, είλαη: 

1. ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δηαδξακαηίδεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

2. ε κείσζε/αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

3. ε κείσζε/αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

4. ε αλάδεημε λέσλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αγξνηνπξηζκφο, βηνηερλία, νηθνηερλία, θιπ). 
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5. ε απφζηαζε απφ ηα θπξηφηεξα ηνπηθά θέληξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

6. νη ειιείςεηο ζηελ ππνδνκή 

7. ην πςφκεηξν (νξεηλέο /κεηνλεθηηθέο)  

Με βάζε ηα πην πάλσ, ην πξνηεηλφκελν Μέηξν, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κε ζθνπφ 

ηε  δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ησλ πεξηνρψλ ηεο κέζσ πινπνίεζεο 

δεκφζησλ έξγσλ /ππνδνκήο πξνο φθεινο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζα απνηειέζεη έλαπζκα γηα 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ πφξσλ ηεο Κππξηαθήο Τπαίζξνπ. 

Οη παξεκβάζεηο ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα ππνδνκήο κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αεηθνξίαο, ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ, 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (αλαπιάζεηο ρσξηψλ θαη έξγα ζπληήξεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο), ηελ πξνψζεζε ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηελ ζηέγαζε 

θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ αλαςπρήο) θαη 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ. 

Σα έξγα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε άιια δηαζέζηκα ρξεκαηηθά θίλεηξα ή εληζρχζεηο, αλακέλεηαη  λα 

ζπκβάινπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηήξημε 

θαη ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη επθαηξηψλ. 

Κχξην κέιεκα είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» 

γηα έμππλε, αεηθφξν θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη επίηεπμε ηεο πξνηεξαηφηεηαο 6 ηεο ΔΔ. γηα ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε: «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο», κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

1. δηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

2. πξνψζεζε ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

3. ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο Μέηξνπ ε ζηήξημε θαιχπηεη: 

Καζεζηψο 7.2: Γεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο 

Καζεζηψο 7.3: Δπξπδσληθή ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο, βειηίσζεο θαη επέθηαζήο 

ηεο, ηελ παζεηηθή επξπδσληθή ππνδνκή θαη ηελ πξφβιεςε πξφζβαζεο ζηηο επξπδσληθέο θαη δεκφζηεο 

ιχζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Καζεζηψο 7.4: Δπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

Καζεζηψο 7.5: Δπελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 
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8.2.7.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.7.3.1. 7.2 Γεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε όισλ ησλ ηύπσλ ππνδνκώλ κηθξήο θιίκαθαο 

Sub-measure:  

 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale 

infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving 

8.2.7.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο αληαλαθιά ηα πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο θαζψο θαη  ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ χπαηζξν. 

Αθφκε θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ επηηεχρζεθε έλαο βαζκφο ζπγθξάηεζεο πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη έιιεηςε 

ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, έιιεηςε παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο 

ηνπηθήο θπζηνγλσκίαο, θαζψο θαη εγθαηάιεηςε θαη θζνξά ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο πινχηνπ. 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη νινθιεξσζεί αξηζκφο ηέηνησλ θνηλφρξεζησλ έξγσλ, εληνχηνηο απηά έρνπλ 

πεξηνξηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο θαη ζηνπο ππξήλεο νξηζκέλσλ δήκσλ/θνηλνηήησλ, 

ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηνλ ππφινηπν νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο 

θνηλφηεηαο. 

Με ηε Γξάζε απηή πξνηείλνληαη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηπρφλ ππάξρνπζεο 

θαη ζα αθνξνχλ θπξίσο πιαθνζηξψζεηο, δηακνξθψζεηο φςεσλ θηηξίσλ θαη άιια έξγα βειηίσζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζηνπο δεκνζίνπο ρψξνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δξάζε απηή θαιχπηεη επελδχζεηο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή θαη 

επέθηαζε  ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο φπσο: 

 Αλέγεξζε, βειηίσζε, θαη αλαθαίληζε δεκφζησλ ρψξσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάπιαζε/ πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ ρψξσλ (π.ρ. πιαηεηψλ, 

πεδνδξνκίσλ, ρψξσλ πξαζίλνπ/ πάξθσλ, εμνπιηζκνχ αλνηθηνχ ρψξνπ) γηα αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη βειηίσζε/αλαβάζκηζε αγξνηηθψλ δξφκσλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη επίζεο θαη ε απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ ηδησηηθψλ θηηξίσλ. 

 αλέγεξζε, βειηίσζε Κέληξσλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ/Παξνρψλ 

ηα πιαίζηα ηεο  θαηεγνξίαο απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

 πνιπθέληξα λεφηεηαο θαη θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, ζηα νπνία νη λένη ζα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δσξεάλ ην Γηαδίθηπν θαη λα δηδαρζνχλ δσξεάλ καζήκαηα πιεξνθνξηθήο. ην 

ίδην θηίξην ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα ζεάηξνπ θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, κνπζηθήο θαη 

ρνξνχ, δσγξαθηθήο, πεινπιαζηηθήο θαη άιισλ ρεηξνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα κηθξνχο θαη 
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κεγάινπο, αίζνπζεο εθδειψζεσλ θαη δηδαζθαιίαο νξγάλσλ κνπζηθήο. 

 βηβιηνζήθεο λέαο ηερλνινγίαο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο 

θαηαιφγνπο δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ πεξηνδηθά θαη άιια 

έληππα κέζσ δηεζλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 αλέγεξζε, βειηίσζε θέληξσλ θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο 

ηα πιαίζηα ηεο  θαηεγνξίαο απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

 θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε θηλεηηθά ή θαη άιια πξνβιήκαηα , κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζην θπζηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε κηαο θπζηνινγηθήο θνηλσληθήο θαη 

εξγαζηαθήο δσήο ησλ κειψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο παηδηψλ /θνηλνηηθά λεπηαγσγεία 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Β. 

 

8.2.7.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην δηθαηνχρν κε ηελ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζχλαςε ν δηθαηνχρνο κε ηνλ αλάδνρν/παξνρέα ηνπ 

έξγνπ/ππεξεζίαο. 

 

8.2.7.3.1.3. Links to other legislation 

17/02/2006  Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 Ν. 12(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.7.3.1.4. Beneficiaries 

 Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο 

 Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

8.2.7.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ σο επί ην πιείζην ηα έμνδα πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
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εγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ελδεηθηηθά εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

 αγνξά γεο 

 αγνξά / αλέγεξζε/ αλάπιαζε θηηξίσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε 

 εμνπιηζκφο/ κεραλήκαηα/ έπηπια (εληνηρηζκέλνο ή ζηαζεξφο εμνπιηζκφο /απαξαίηεηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ) 

 κηζζνί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

 θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

 ελνίθηα 

 αγνξά αλαισζίκσλ (εξγαιεία, πιηθά, γξαθηθή χιε θαη εθηππσηηθά θιπ) 

 επηδηνξζψζεηο / ζπληεξήζεηο 

 έμνδα ηαμηδηψλ / νδνηπνξηθά 

 ζπλεηζθνξά ζε είδνο 

 άιια 

 ΦΠΑ 

 

8.2.7.3.1.6. Eligibility conditions 

ε έλα πξψην ζηάδην αμηνινγείηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ κε βάζε ηα Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο θαη 

πκβαηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηεο αιιά φρη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ. 

Δμεηάδεηαη δειαδή, ην παξαδεθηφ θαη απνδεθηφ ηεο πξφηαζεο θαζψο  θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε εζληθέο 

θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη αλάκεζα ζε άιια ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο θαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξφηαζεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη  ε επηιεμηκφηεηα ηνπ 

Γηθαηνχρνπ, ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο ε ηήξεζε ηνπ θαηψηαηνπ θαη αλψηεξνπ νξίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο 

ηνπ ΔΓΣΣΑ θαη ησλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ θαη ηεο 

Πξφζθιεζεο, ε ζπκβαηφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ε πκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ 

κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε ησλ δπν θχισλ, ηελ 

ηζφηεηα θαη ηε κε Γηάθξηζε). 

 

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο πξνρσξνχλ ζην επφκελν 

ζηάδην αμηνιφγεζεο θαηά ην νπνίν ηα έξγα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

θνπφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο είλαη ε θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ. 

Με ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη, επηηπγράλεηαη ε ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 



219 

ΔΔ θαη ηνπ ΠΑΑ, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

αλαινγηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ σο πξνο θφζηνο θαη αλάγθεο πνπ πξνηείλεηαη λα επηιχζεη. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  πεξηιακβάλνπλ ηξεηο νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν απηφ ειέγρνληαη θξηηήξηα φπσο ε πιεξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πξφηαζεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ε σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ (χπαξμε ζεζκηθψλ 

απνθάζεσλ, νινθιήξσζε κειεηψλ, έθδνζε αδεηψλ, εηνηκαζία εγγξάθσλ πξνζθνξψλ) θαη ε δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

Δπίζεο ειέγρεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ δειαδή θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπίζεη, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν πξνζδνθψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια έξγα θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ αλακελνκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Σα θξηηήξηα απηά αιιά θαη νη ζρεηηθέο βαξχηεηεο 

ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο γηα ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ. 

 

8.2.7.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε 

ειάρηζην πνζφ ηηο €200.000 θαη κέγηζην ηα €2.000.000. 

8.2.7.3.2.  
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8.2.7.3.3. 7.3 Δπξπδσληθή ππνδνκή 

Sub-measure:  

 7.3 - support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, 

passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government  

8.2.7.3.3.1. Description of the type of operation 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  ηεο Κχπξνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή έιιεηςε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη 

αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), 

γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε επέθηαζεο/ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ ζηηο 

πεξηνρέο παξέκβαζεο. θνπφο ηεο Γξάζεο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ ζε ππν-εμππεξεηνχκελεο 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά/ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην επξχ θνηλφ. Ζ 

Γξάζε κέζσ ηεο αλάζεζεο ησλ λέσλ ππνδνκψλ ζε ηδησηηθή εηαηξεία κε ηε δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, κε ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο, 

ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ πξφζβαζε 

ζε δίθηπα πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ δεκηνπξγία/αλαβάζκηζε ηεο επξπδσληθήο ππνδνκήο ζα βειηηψζεη επίζεο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, αθνχ ζα εμαζθαιίδεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ηθαλνπνηεηηθνχ επίπεδνπ 

ππεξεζηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ. 

Ζ ππφ αλαθνξά Γξάζε θξίλεηαη επίζεο αλαγθαία γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηνρψλ, ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Γ. 

8.2.7.3.3.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην Γηθαηνχρν κε ηελ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζχλαςε ν Γηθαηνχρνο κε ηνλ αλάδνρν/παξνρέα ηνπ 

έξγνπ/ππεξεζίαο. 

 

8.2.7.3.3.3. Links to other legislation 

17/02/2006  Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 Ν. 12(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.7.3.3.4. Beneficiaries 

Αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ελψζεηο ηνπο ή/θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο. 

 



221 

8.2.7.3.3.5. Eligible costs 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ θαιχπηνληαη ελδεηθηηθά δαπάλεο πνπ αθνξνχλ αλάκεζα ζε άιια: 

 κειέηε θαη θαηαζθεπή/εθαξκνγή ηνπ έξγνπ 

 απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

 δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε 

 ΦΠΑ 

 

8.2.7.3.3.6. Eligibility conditions 

ε έλα πξψην ζηάδην αμηνινγείηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ κε βάζε ηα Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο θαη 

πκβαηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηεο αιιά φρη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ. 

Δμεηάδεηαη δειαδή, ην παξαδεθηφ θαη απνδεθηφ ηεο πξφηαζεο θαζψο  θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε εζληθέο 

θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη αλάκεζα ζε άιια ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο θαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξφηαζεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη  ε Δπηιεμηκφηεηα ηνπ 

Γηθαηνχρνπ, ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο ε ηήξεζε ηνπ θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ νξίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δμεηάδεηαη παξάιιεια ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΓΣΣΑ θαη ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ θαη 

ηεο Πξφζθιεζεο, ε ζπκβαηφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ε πκβαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ κε ηηο Δζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε ησλ δπν 

θχισλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε). 

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο πξνρσξνχλ ζην επφκελν 

ζηάδην αμηνιφγεζεο, θαηά ην νπνίν ηα έξγα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

θνπφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο είλαη ε θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ  θαη ηεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ. 

Με ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη. επηηπγράλεηαη ε ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

ΔΔ θαη ηνπ ΠΑΑ, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

αλαινγηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνηείλνληαη πξνο επίιπζε. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  πεξηιακβάλνπλ ηξεηο νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν απηφ ειέγρνληαη θξηηήξηα φπσο ε πιεξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πξφηαζεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ε σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ (χπαξμε ζεζκηθψλ 

απνθάζεσλ, νινθιήξσζε κειεηψλ, έθδνζε αδεηψλ, εηνηκαζία εγγξάθσλ πξνζθνξψλ) θαη ε δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

Δπίζεο ειέγρεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αλακελφκελνπ 
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απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ αιιά θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπίζεη, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν πξνζδνθψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια έξγα θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ αλακελνκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Σα θξηηήξηα απηά αιιά θαη νη ζρεηηθέο βαξχηεηεο 

ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο γηα ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ.  

Κάζε θξηηήξην ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία. Μηα πξφηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. Ζ θάζε πξφηαζε ζα ιακβάλεη ζπλνιηθφ βαζκφ ν νπνίνο ζα πξνθχπηεη απφ 

ην  άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θαη αθνινχζσο ζα γίλεηαη θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ 

αλάινγα κε ηε βαζκνινγία. 

 

8.2.7.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο 

δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο €600.000. 

 

8.2.7.3.4.  
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8.2.7.3.5. 7.4 Δπελδύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα 
ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό 

Sub-measure:  

 7.4 - support for investments in the setting-up, improvement or expansion of local basic services for 

the rural population including leisure and culture, and the related infrastructure 

8.2.7.3.5.1. Description of the type of operation 

Οη πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ζηεξνχληαη ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο, 

επηκφξθσζεο θαη πνιηηηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε δηάζσζεο θαη δηαηήξεζεο πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ, παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ πνπ ζηαδηαθά αηνλνχλ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία 

ηφλσζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ. 

ηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε δεκηνπξγία ή 

αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο,  κε ζθνπφ ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο, ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

Ζ Γξάζε απηή θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο επελδχζεηο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή θαη 

επέθηαζε  ππνδνκψλ γηα ζηέγαζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο: 

 εγθαηάζηαζε επέθηαζε, αλαβάζκηζε θηηξίσλ/ππνδνκήο γηα ζηέγαζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Κνηλνηηθψλ Αγνξψλ, Κέληξα γηα Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο θα) 

 πνιηηηζηηθά θέληξα, ηα νπνία ζα θηινμελνχλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζέαηξν, κνπζηθή, 

δεκνηηθνχο  ρνξνχο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ρεηξνηερλίαο θ.α. 

 δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο ζηηο νπνίεο νη θάηνηθνη ησλ θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ ζα κπνξνχλ 

λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 δεκνηηθέο/ αλνηρηέο αγνξέο 

 επελδχζεηο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο (π.ρ. επαλέληαμε ειηθησκέλσλ) 

 θέληξα έληαμεο/ θηλεηνπνίεζεο αλελεξγνχ πιεζπζκνχ 

 πηινηηθή εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κνληέισλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε εππαζείο νκάδεο π.ρ βνήζεηα ζην 

ζπίηη, ζρνιηθέο θνπδίλεο, θηι. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Β. 

 

8.2.7.3.5.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην Γηθαηνχρν κε ηελ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ, ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζχλαςε ν Γηθαηνχρνο κε ηνλ αλάδνρν/παξνρέα ηεο 
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έξγνπ/ππεξεζίαο. 

8.2.7.3.5.3. Links to other legislation 

17/02/2006  Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 Ν. 12(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.7.3.5.4. Beneficiaries 

 Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο 

 Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

8.2.7.3.5.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ σο επί ην πιείζην ηα έμνδα πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ελδεηθηηθά εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο 

 αγνξά γεο 

 αγνξά / αλέγεξζε/ αλάπιαζε θηηξίσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε 

 εμνπιηζκφο/ κεραλήκαηα/ έπηπια (εληνηρηζκέλνο ή ζηαζεξφο εμνπιηζκφο /απαξαίηεηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ) 

 κηζζνί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

 θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

 ελνίθηα 

 αγνξά αλαισζίκσλ (εξγαιεία, πιηθά, γξαθηθή χιε θαη εθηππσηηθά θιπ) 

 επηδηνξζψζεηο / ζπληεξήζεηο 

 έμνδα ηαμηδηψλ / νδνηπνξηθά 

 ζπλεηζθνξά ζε είδνο 

 άιια 

 ΦΠΑ 

 

8.2.7.3.5.6. Eligibility conditions 

ε έλα πξψην ζηάδην αμηνινγείηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ κε βάζε ηα Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο θαη 

πκβαηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηεο αιιά φρη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ. 

Δμεηάδεηαη δειαδή ην παξαδεθηφ θαη απνδεθηφ ηεο πξφηαζεο θαζψο  θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε εζληθέο θαη 
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θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη αλάκεζα ζε άιια ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο θαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο πξφηαζεο. Δπίζεο ειέγρνληαη  ε επηιεμηκφηεηα ηνπ 

Γηθαηνχρνπ, ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο ε ηήξεζε ηνπ θαηψηαηνπ θαη αλσηάηνπ νξίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δμεηάδεηαη παξάιιεια ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο ηνπ ΔΓΣΣΑ θαη ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ θαη 

ηεο Πξφζθιεζεο, ε ζπκβαηφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ε πκβαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε ησλ δπν 

θχισλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ κε δηάθξηζε). 

8.2.7.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο πξνρσξνχλ ζην επφκελν 

ζηάδην αμηνιφγεζεο θαηά ην νπνίν ηα έξγα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

θνπφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο είλαη ε θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ησλ αξρψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΑΑ  θαη ηεο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ. 

Με ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη, επηηπγράλεηηα ε ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

ΔΔ θαη ηνπ ΠΑΑ, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

αλαινγηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνηείλνληαη γηα επίιπζε. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  πεξηιακβάλνπλ ηξεηο νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν απηφ ειέγρνληαη θξηηήξηα φπσο ε πιεξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πξφηαζεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ε σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ (χπαξμε ζεζκηθψλ 

απνθάζεσλ, νινθιήξσζε κειεηψλ, έθδνζε αδεηψλ, εηνηκαζία εγγξάθσλ πξνζθνξψλ) θαη ε δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

Δπίζεο ειέγρεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπίζεη, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν πξνζδνθψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια έξγα θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ αλακελνκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Σα θξηηήξηα απηά αιιά θαη νη ζρεηηθέο βαξχηεηεο 

ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο γηα ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ.  

Κάζε θξηηήξην ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία. Μηα πξφηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. Ζ θάζε πξφηαζε ζα ιακβάλεη ζπλνιηθφ βαζκφ ν νπνίνο ζα πξνθχπηεη απφ 

ην  άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θαη αθνινχζσο ζα γίλεηαη θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ 

αλάινγα κε ηε βαζκνινγία. 

 

8.2.7.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε 
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ειάρηζην πνζφ ηηο €200.000 θαη κέγηζην ην €1.000.000. 

8.2.7.3.6.  
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8.2.7.3.7. 7.5 Δπελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 

Sub-measure:  

 7.5 - support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and 

small scale tourism infrastructure 

8.2.7.3.7.1. Description of the type of operation 

Ζ απνςίισζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ηεο απξνζπκίαο ησλ λέσλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζ'απηέο, είλαη έλα απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπο. 

Ζ Γξάζε απηή απνηειεί θίλεηξν γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, ζα ηηο θαηαζηήζνπλ πην ειθπζηηθέο θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, αθνξά θπξίσο ζηε ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο Τπαίζξνπ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηεξηθηηθψλ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζε δήκνπο/θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ήπηαο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο σο θχξηα δηέμνδν νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

Ζ ελζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε κηα ήπηαο κνξθήο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

έλαο νπζηαζηηθφο ηξφπνο αχμεζεο ηνπ αγξνηηθνχ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνςίισζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ νη λένη, νη 

αγξφηεο/ηζζεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ, ζα κπνξνχλ λα βξνπλ πξφζζεηνπο ηξφπνπο απαζρφιεζεο. 

Δπίζεο, ε αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ε 

βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξνζειθχζεη λένπο 

επηζθέπηεο θαη ζα απμήζεη ηα εηζνδήκαηα ηεο ππαίζξνπ. 

Δπηπξφζζεηα κέζσ ηεο Γξάζεο απηήο ελζαξξχλεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ Αγξνηνπξηζηηθνχ 

Παθέηνπ κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ πεδνπνξία, ηελ νξεηβαζία, ηελ πνδειαζία, ηελ ηππαζία θαη 

άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ αζιεηηζκνχ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηακνλήο ησλ 

επηζθεπηψλ ζηελ χπαηζξν.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηα πνιηηηζηηθά, 

ζξεζθεπηηθά, ιανγξαθηθά, αξρηηεθηνληθά θαη γαζηξνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε πεξηνρήο.  Ζ αμηνπνίεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο  επίζθεςεο θαη μελάγεζεο ζε παιηά κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, γεθχξηα, νηλνπνηεία, 

ηπξνθνκία,  εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο, ε ζπκκεηνρή ζε παλεγχξηα θαη ηνπηθέο γηνξηέο, π.ρ. ζην κάδεκα ηεο 

ειηάο ή ζηνλ ηξχγν, αθφκα θαη ηα καζήκαηα ηνπηθήο θνπδίλαο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηνλ 

Αγξνηνπξηζκφ ηελ μερσξηζηή ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ππαίζξνπ. 

Δπίζεο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ξεχκαηνο επηζθεπηψλ θαη πεξηεγεηψλ εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ο  Αγξνηνπξηζκφο απνηειεί γηα ηνπο επηζθέπηεο επθαηξία γηα πνηνηηθή θηινμελία ζε έλα 

ιηηφ πεξηβάιινλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη επθαηξία επαθήο ηνπ επηζθέπηε κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηηο 
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θαιιηέξγεηεο, ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, ηε θχζε, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, αιιά θαη ηα ήζε θαη έζηκα κηαο 

πεξηνρήο πνπ αλαβηψλνπλ κε απζεληηθφ ηξφπν. 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. Ζ γλσξηκία 

θαη εμνηθείσζε ησλ πεξηεγεηψλ κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηα ζηάδηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη 

πξνψζεζήο ηνπο, κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Σέινο, επηδηψθεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη γεληθά κε επίθεληξν ηνλ Αγξνηνπξηζκφ. 

ηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ απηνχ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ (ή θαη 

ζπλδπαζκφο ηνπο) φπσο γηα παξάδεηγκα: 

1. εκάλζεηο/ Θεκαηηθέο Γηαδξνκέο 

‟ απηή ηελ θαηεγνξία πινπνηνχληαη έξγα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία ζα ζπλδένπλ ζεκεία ηνπ 

ηδίνπ ή ζπλαθνχο ζέκαηνο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ζξεζθεπηηθέο δηαδξνκέο, νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, φπσο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα κεγάιεο ζξεζθεπηηθήο θαη αξραηνινγηθήο 

αμίαο. 

 ηζηνξηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ζεηξά απφ ηνπνζεζίεο θαη κλεκεία ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο θαζψο θαη ζεκαηηθά κνπζεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 ηακαηηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζε πεξηεγεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επηζθεθζνχλ 

ηα Ηακαηηθά Λνπηξά ή άιιεο ζεξαπεπηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο 

 πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θαη άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ αζιεηηζκνχ νη νπνίεο ζα παξέρνπλ ζηνλ 

επηζθέπηε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί, ζε έλα εμαίξεην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε δηάθνξα είδε 

ελαιιαθηηθνχ αζιεηηζκνχ φπσο πνδειαζία, ζθνπνβνιή, ηνμνβνιία, πεδνπνξία, νξεηβαζία, ηππαζία, 

θιπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθνινγία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

 πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ε νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαη ζα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη απφ πιεπξάο αληηθεηκέλνπ, κε θάπνηα 

ζξεζθεπηηθή θαη ηζηνξηθή δηαδξνκή. 

 κνλνπάηηα γλσξηκίαο  κε ηα ηνπηθά πξντφληα κέζα απφ ηα νπνία ν επηζθέπηεο γλσξίδεη ηα 

παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη 

κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, φπσο ην ραινχκη, ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, θ.α 

2. Αλέγεξζε θαη Αλαβάζκηζε Κέληξσλ Σνπξηζηηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δθζεηεξίσλ 

ηα πιαίζηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ έξγα πνπ αθνξνχλ ζε θέληξα πιεξνθφξεζεο 

ησλ πεξηεγεηψλ γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο. 

ηα θέληξα απηά ζα απαζρνιείηαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο 

πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα ζεκεία αμηφινγεο ηζηνξηθήο αμίαο θαζψο 

θαη έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη εθζέκαηα (είηε κφληκα, είηε επί πξνζσξηλήο βάζεο), λα 
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δηνξγαλψλνληαη πξνβνιέο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη λα δηαλέκεηαη 

έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα θέληξα ζα απνηεινχλ αθεηεξία γηα κία μελάγεζε ζηελ 

θνηλφηεηα ή ζε έλα ζχλνιν θνηλνηήησλ. 

 Αλέγεξζε ηνπξηζηηθψλ θαηαθπγίσλ /θηφζθηα 

ηα πιαίζηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα αλεγεξζνχλ ή λα λα αμηνπνηεζνχλ/αλαβαζκηζηνχλ 

πθηζηάκελεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζκψλ ζχληνκεο παξακνλήο ηνπξηζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φπσο ηνπαιέηεο, 

ηελ πξνζθνξά πφζηκνπ λεξνχ θηι, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζέαο. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Β. 

 

8.2.7.3.7.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ Γηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ, ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζχλαςε ν Γηθαηνχρνο κε ηνλ αλάδνρν/παξνρέα ηεο 

έξγνπ/ππεξεζίαο. 

 

8.2.7.3.7.3. Links to other legislation 

17/02/2006  Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 Ν. 12(Η)/2006, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.7.3.7.4. Beneficiaries 

 Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο 

 ΚΟΣ 

 Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 

8.2.7.3.7.5. Eligible costs 

“Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ σο επί ην πιείζην ηα έμνδα πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ελδεηθηηθά εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο” 

 αγνξά γεο 

 αγνξά / αλέγεξζε/ αλάπιαζε θηηξίσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε 

 εμνπιηζκφο/ κεραλήκαηα/ έπηπια (εληνηρηζκέλνο ή ζηαζεξφο εμνπιηζκφο /απαξαίηεηνο γηα ηελ 
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ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ) 

 κηζζνί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

 θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

 ελνίθηα 

 αγνξά αλαισζίκσλ (εξγαιεία, πιηθά, γξαθηθή χιε, εθηππσηηθά θιπ) 

 επηδηνξζψζεηο / ζπληεξήζεηο 

 έμνδα ηαμηδηψλ / νδνηπνξηθά 

 ζπλεηζθνξά ζε είδνο 

 άιια 

 ΦΠΑ 

 

8.2.7.3.7.6. Eligibility conditions 

ε έλα πξψην ζηάδην αμηνινγείηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη 

ζπκβαηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηεο αιιά φρη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ. 

Δμεηάδεηαη δειαδή, ην παξαδεθηφ θαη απνδεθηφ ηεο πξφηαζεο θαζψο  θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε εζληθέο 

θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη αλάκεζα ζε άιια, ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο θαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη ε επηιεμηκφηεηα ηνπ 

Γηθαηνχρνπ, ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο ε ηήξεζε ηνπ θαηψηαηνπ θαη αλσηάηνπ νξίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο 

ηνπ ΔΓΣΣΑ θαη ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ θαη ηεο 

Πξφζθιεζεο, ε ζπκβαηφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ε πκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ 

κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πεξηβάιινλ, απαζρφιεζε ησλ δπν θχισλ, ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ κε δηάθξηζε). 

 

8.2.7.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Οη πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο πξνρσξνχλ ζην επφκελν 

ζηάδην αμηνιφγεζεο, θαηά ην νπνίν ηα έξγα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

θνπφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο είλαη ε θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ  θαη ηεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ. 

Με ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη, επηηπγράλεηαη ε ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

ΔΔ θαη ηνπ ΠΑΑ, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε 

αλαινγηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνηείλνληαη γηα επίιπζε. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  πεξηιακβάλνπλ ηξεηο νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ηεο 
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δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν απηφ ειέγρνληαη θξηηήξηα φπσο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ ζαθήλεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πξφηαζεο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ηελ σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ (χπαξμε 

ζεζκηθψλ απνθάζεσλ, νινθιήξσζε κειεηψλ, έθδνζε αδεηψλ, εηνηκαζία εγγξάθσλ πξνζθνξψλ) θαη ε 

Γηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

Δπίζεο ειέγρεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπίζεη, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν πξνζδνθψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια έξγα θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ αλακελνκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Σα θξηηήξηα απηά αιιά θαη νη ζρεηηθέο βαξχηεηεο 

ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο γηα ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ.  

Κάζε θξηηήξην ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία. Μηα πξφηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθή βαζκνινγία γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ. Ζ θάζε πξφηαζε ζα ιακβάλεη ζπλνιηθφ βαζκφ ν νπνίνο ζα πξνθχπηεη απφ 

ην  άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θαη αθνινχζσο ζα γίλεηαη θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ 

αλάινγα κε ηε βαζκνινγία. 

 

8.2.7.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, κε 

ειάρηζην πνζφ ηηο €200.000 θαη κέγηζην ηηο €500.000. 

 

8.2.7.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.7.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ πεγή 

ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ αηηεηή θαη ζε θίλδπλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηεηή, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηνπο εμήο: 

1. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

2. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ 
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8.2.7.4.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηλδχλνπ, φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηεηή: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ αηηεηή γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

2. ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 

4. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή επεμήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη καδί κε ην αίηεκα πιεξσκήο. 

 

8.2.7.4.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθά ζην αληίζηνηρν επελδπηηθφ Μέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. εκεηψλεηαη φηη γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε πιεξσκή. Σν γεγνλφο απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ, νδεγεί θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αλάγθε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ ησλ κέηξσλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ 

Μέηξνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 ήηαλ: 

1. θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ ζε 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πνξεία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ. 

2. δπζθνιίεο απφ ηνλ αηηεηή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ αηηήκαηνο 

πιεξσκήο θαη ζηελ επηζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ κείσζε ηνπο ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζεσξνχκε φηη 

έρνπλ παξζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζθαικάησλ.  
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8.2.7.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.7.6. Information specific to the measure 

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 

20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013 

Ο νξηζκφο "Τπνδνκή Μηθξήο Κιίκαθαο" αλαθέξεηαη ζε έξγα ππνδνκήο/παξεκβάζεηο ησλ νπνίσλ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δελ μεπεξλά ηα €2.000.000. 

 

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 

band and renewable energy 

Δπεηδή γηα ηελ παξέκβαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 7.3, έρεη νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην αλψηαην πνηφ ησλ 600.000, δελ ηίζεηαη ζέκα παξέθθιηζεο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ 

"Τπνδνκψλ Μηθξήο Κιίκαθαο". 

 

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460] 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460] 

Γελ εθαξκφδεηαη. 
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8.2.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

8.2.8.1. Legal basis 

Σν Μέηξν 8 δηέπεηαη απφ: 

Σα Άξζξα 21 (α), (γ) θαη (δ), 22, 24 θαη 25 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 

Σν Άξζξν 10 θαη Παξαξηήκαηα I, IV θαη V ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥΥ/2014 (Δθαξκνζηηθνί θαλφλεο) 

Σν Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ ΥΥΥΥ/2014 (Καη‟ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο) 

Σα Άξζξα 32, 34 θαη 35 ηνπ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ EU NoXXXX/2014 

Σα Άξζξα 67, 72, 91 θαη 92 ηνπ Καλνληζκνχ 1306/2013 

Σα Άξζξα 32 θαη 46 ηνπ Καλνληζκνχ 1307/2013. 

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Γηαηήξεζε θαη Δλίζρπζε ησλ Γαζηθψλ Δθηάζεσλ 

Σα δάζε θαη νη δαζψδεηο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ην 42% ηεο νιηθήο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ (386.166 ha), 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν θαη πξνζθέξνπλ πνιιά αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο Κχπξνπ (18,7 % ή 107.778 ha) 

θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ςειά δάζε πνπ ζην κεγαιχηεξν ηνπο κέξνο είλαη θπζηθά θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ςειφ βαζκφ βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Ζ πξνζηαζία, ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ε επέθηαζή ηνπο 

απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ δέρνληαη πηέζεηο απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, ελψ αληηκεησπίδνπλ ζπλερψο λέεο 

πξνθιήζεηο, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνχην ιφγσ 

ησλ ζπληεινχκελσλ κεηαβνιψλ ηφζν ζην ηνπηθφ φζν θαη ζην παγθφζκην επίπεδν. Δθηφο απφ ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο θαη ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θηλδχλνπο απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, ε κεγαιχηεξε 

πίεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη εηδηθά απφ ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε 

γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο (ιαηνκεία, αηνιηθά πάξθα) θαη θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ, παξά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εξεκνπνίεζεο, 

ζηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

ε πεξηνρέο εθηφο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ, φπνπ ε άζθεζε ηεο δαζνπνλίαο είλαη αλχπαξθηε, παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Παξάιιεια, αξθεηέο γεσξγηθέο εθηάζεηο έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ή 

αλακέλεηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ ιφγσ ηεο ρακειήο νηθνλνκηθήο ηνπο απφδνζεο θαζψο θαη ηεο καδηθήο 

κεηαθίλεζεο πιεζπζκνχ απφ ηελ χπαηζξν ζηηο πφιεηο. ηηο πεξηνρέο απηέο ε δηαρείξηζε είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο ππξθαγηέο, 
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δηάβξσζε, ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ι.π. 

Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία δαζψλ θαη άιισλ δαζσδψλ εθηάζεσλ ζε γεσξγηθέο θαη κε γεσξγηθέο 

γαίεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε/πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζηε δηαηήξεζε/ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Παξάιιεια ζα εμαζθαιίζεη ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζα απφ ηελ πξνζθνξά 

ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο γεο ηνπο. Σν Μέηξν ζα ζπκβάιεη ζην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

κε ηε δέζκεπζε άλζξαθα ζηηο λεντδξπζείζεο δαζνζπζηάδεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ θπηηθψλ εηδψλ ζηηο δαζψζεηο. 

Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο 

Ζ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δζληθή 

Γαζηθήο Πνιηηηθήο. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο νη νπνίεο επλννχληαη ιφγσ ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, ηεο 

μεξνθπηηθήο βιάζηεζεο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ζπληζηνχλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηα θππξηαθά 

δάζε αθνχ απεηινχλ ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπο. Ζ θχζε ησλ θππξηαθψλ δαζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο: ηελ πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ θαηάζβεζε. Ζ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο 

ππξθαγηέο επηβάιιεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ησλ δαζψλ ζην δηελεθέο. 

Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ή / θαη βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

δαζψλ θαη δαζσδψλ εθηάζεσλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ζηελ  απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε θαη ζηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ δάζνπο 

ή ηεο δαζψδνπο βιάζηεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο 4α, β θαη γ θαη 5ε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα θαιχπηεη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ Natura 

2000, πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο 

θαη επξσπατθψλ ηνπίσλ (4α), ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ(4β), ηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο 

ηνπ εδάθνπο, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο (4γ) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη 

δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε δαζνθνκία (5ε). 

Δλίζρπζε ηεο Γαζηθήο Αλαςπρήο 

Σα δάζε θαη νη άιιεο δαζψδεηο πεξηνρέο, ιφγσ ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ησλ κνλαδηθψλ αηζζεηηθψλ 

αμηψλ, θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ παξνρή επθαηξηψλ ππαίζξηαο αλαςπρήο. Ζ νηθνλνκηθή αμία ηεο 

πξνζθνξάο δαζηθήο αλαςπρήο θαη δαζνηνπξηζκνχ είλαη πνιιαπιάζηα απφ ηελ αμία ησλ εκπνξεχζηκσλ 

δαζηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κχπξν. 

Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ, νη νπνίεο ζα βειηηψλνπλ θαη ζα 

αλαβαζκίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ δαζψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο ππεξεζίεο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη ηνπ 

δαζνηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην δάζνο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζηα δάζε, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη 

επηκφξθσζεο. 

 

Σν Μέηξν ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο, δηαηήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, δηακέζνπ ελφο νξζνινγηζηηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο. Θα απνηειέζεη κνριφ ηνπηθήο 
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αλάπηπμεο ζε νξεηλέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο δηα κέζνπ ησλ ππνδνκψλ αλαςπρήο πιεζίνλ ή/θαη εληφο ησλ 

θνηλνηηθψλ νξίσλ ηνπο, ζα πξνζειθχνπλ θπξίσο νξγαλσκέλα ζχλνια επηζθεπηψλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία. 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δαζηθήο αλαςπρήο θαη ε παξάιιειε πεξηβαιινληηθή επηκφξθσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, ζα κεηψζεη ηνλ απμαλφκελν (ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο) θίλδπλν έθξεμεο 

ππξθαγηψλ θαη απειεπζέξσζεο ηνπ απνζεθεπκέλνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα δάζε θαη δαζψδεηο εθηάζεηο 

Σα θππξηαθά δάζε θαη νη δαζψδεηο εθηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα. Ζ 

βηνπνηθηιφηεηα απεηιείηαη θπξίσο απφ ηηο ππξθαγηέο, ηελ ππέξκεηξε αλάπηπμε, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

ππεξβφζθεζε θαη ηε κε πξνζεγκέλε κεηαθίλεζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε. ηφρνο 

ηεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο είλαη λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε πνιπκνξθία ησλ δαζψλ 

θαη ησλ δαζσδψλ εθηάζεσλ, κε έκθαζε ζηα πξνζηαηεπφκελα, ελδεκηθά θαη κεζνγεηαθά ζηνηρεία, 

θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα γηα αλάζρεζε ηεο πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ησλ απεηινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη εη 

δπλαηφλ ηελ επέθηαζή ηνπο. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

κέζα απφ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη ελέξγεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Σν Μέηξν ζηνρεχεη ζηελ αθαίξεζε μεληθψλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνπλ ηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ελίζρπζε βηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο 

(κηθξνπεξηβάιινλησλ / ελδηαηηεκάησλ). 

Σν Μέηξν Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

πεξηιακβάλεη ηα 4 πην θάησ Καζεζηψησλ: 

Καζεζηψο 8.1: Γάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ 

Καζεζηψο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

Καζεζηψο 8.4: Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

Καζεζηψο 8.5: Δπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αμία ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, φπσο νξίζηεθε ζηελ ππνπξγηθή δηάζθεςε γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ζηελ Δπξψπε ην 1993, γηα φιεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα 100 

εθηάξηα, ε παξνρή ηεο ζηήξημεο ζα πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δαζηθφ 

δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ε ηζνδχλακν κέζν. πλαθείο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή ή ην 

Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ζα ζεσξνχληαη ηζνδχλακα κέζα κε ηηο αλαθνξέο ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα. 

Σν Μέηξν ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 
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8.2.8.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.8.3.1. 8.1 Γάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδώλ εθηάζεσλ 

Sub-measure:  

 8.1 - support for afforestation/creation of woodland 

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο 8.1 απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία δαζψλ θαη άιισλ δαζσδψλ εθηάζεσλ ζε γεσξγηθέο θαη κε 

γεσξγηθέο γαίεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε/πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζηε δηαηήξεζε/ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Παξάιιεια ζα εμαζθαιίζεη ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζα απφ ηελ πξνζθνξά 

ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο γεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ θπηηθψλ 

εηδψλ, ην Καζεζηψο ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ζηε δέζκεπζε ηνπ 

άλζξαθα ζηηο λεντδξπζείζεο δαζνζπζηάδεο. 

Ζ δψλε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην Καζεζηψο πεξηιακβάλεη ηα ηεκάρηα πνπ έρνπλ πςφκεηξν κέρξη 900 

κέηξα θαη ζηα νπνία ην δπλακηθφ ηεο θπζηθήο άγξηαο βιάζηεζεο είλαη ζπλήζσο ρακειφ αιιά θαη 

επαίζζεην ζε εμσγελείο παξάγνληεο. ηε δψλε απηή εθαξκφδνληαη επηπξφζζεηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηα 

νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηελ επηινγή ηνπ θπηηθνχ είδνπο. 

Σν Καζεζηψο θαιχπηεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε δαζνζπζηάδσλ ή/θαη ζακλψλσλ θαζψο θαη ηελ 

εηήζηα πξηκνδφηεζε, σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

δαζηθή θπηεία αληηθαζηζηά θαζνξηζκέλα είδε γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν δαζηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 

(είδε θπηψλ θαη ζπφξνη) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πξνο δάζσζε. 

Λφγσ ησλ ηδηαίηεξα μεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα εθαξκνζηεί ην Καζεζηψο, νη 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα έρνπλ δηάξθεηα δχν ρξφληα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο θπηείαο, 

ελψ ε ζπληήξεζε/πεξηπνίεζε μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηαξθεί έμη 

ρξφληα. Ζ εηήζηα πξηκνδφηεζε σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ζα έρεη δηάξθεηα 12 

ρξφληα. 

Σν Καζεζηψο δελ θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο θπηείαο απνζθνπεί: 

1. ζηελ παξαγσγή ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, 

2. ζηε δεκηνπξγία θπηείαο κε ηαρπαπμή είδε κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, 

3. ζηε δεκηνπξγία θπηείαο κε ηαρπαπμή είδε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξεκλνθπψλ δαζψλ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή νη 

ελψζεηο ηνπο θαζψο θαη νη δεκφζηεο αξρέο, αιιά κε πεξηνξηζκνχο. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

αλέξρεηαη ζην 100% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πεξηπνίεζε/ζπληήξεζε ηεο θπηείαο, 

ελψ ε εηήζηα πξηκνδφηεζε, σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ αξρψλ, ε ελίζρπζε θαιχπηεη κφλν ηελ 
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εγθαηάζηαζε. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηαρπαπμψλ εηδψλ, ε ελίζρπζε θαιχπηεη κφλν ηελ 

εγθαηάζηαζε. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 

8.2.8.3.1.2. Type of support 

Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο έρεη δηάξθεηα δχν ρξφληα, θαη επνκέλσο ε ελίζρπζε γηα ηηο δαπάλεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξείο δφζεηο θαη πάληνηε κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θχηεπζεο/ζπνξάο. Ζ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε δεχηεξε θαη ηξίηε δφζε ζα γίλεηαη ην 4νλ 

ηξίκελν ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα, πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηε θχηεπζε/ζπνξά θαη αθνχ 

νινθιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Ζ ελίζρπζε γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο/πεξηπνίεζεο ηεο θπηείαο μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο θαη ζα θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα έμη ρξφληα. Θα θαηαβάιιεηαη εηήζηα. Ζ 

ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ζα γίλεηαη πεξί ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ. 

Ζ εηήζηα πξηκνδφηεζε πνπ ζα παξέρεηαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ζα 

θαηαβάιιεηαη ζε κία δφζε, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα θαη έιεγρν γηα δηαηήξεζε ηεο θπηείαο. Ζ εηήζηα 

πξηκνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη γηα 12 ζπλερή ρξφληα. εκείν έλαξμεο ηεο θαηαβνιήο ηεο πξηκνδφηεζεο ζα 

είλαη ην πξψην θζηλφπσξν κεηά ηε θχηεπζε/ζπνξά. εκεηψλεηαη φηη απφ ην πνζφ ηεο εηήζηαο πξηκνδφηεζεο 

ζα αθαηξείηαη νπνηαδήπνηε εθηαξηθή επηδφηεζε ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο γηα ην ίδην ηεκάρην. 

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation 

Σα έξγα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξφλνηεο ησλ 

αθνινχζσλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη πνιηηηθψλ: 

1. ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν ηνπ 2012, Ν.25(Η)/2012), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

2. ηνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα έξγα Νφκν  Ν.140(I)/ 2005 

(Οδεγία 85/ 337/ EEC φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

3. ηνπο πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Φπηηθνχ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ Νφκνπο ηνπ 1991 έσο 

2002 (Οδεγία 99/105/EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

4. ηνλ πεξί Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ  Δπηβιαβψλ γηα ηα 

Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Νφκν θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, Ν.147(I) ηνπ 2003 (Οδεγία 

2000/ 29/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

5. ηνλ πεξί Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο Νφκν, Ν.139(Η)/2013, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

6. ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν" Ν.13(Η)/ 2004 (Οδεγία 2000/ 60/ EC), 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

7. ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη  Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο «Άγξηαο δσήο» Νφκν 153(I)/ 

2003  (Οδεγία 92/ 43/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

8. ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν Ν152(I)/ 2003 (Οδεγία 

79/ 409/ EC, 2009/147/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 
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9. Πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ζηελ παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε δαζηθψλ θπηψλ (ΣΓ. ΔΠ. 1/2011) 

10. Γήισζε Γαζηθήο Πνιηηηθήο, Σκήκα Γαζψλ 2013 

11. Pan European Guidelines for Afforestation and Reforestation 

 

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή νη 

ελψζεηο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, κνλαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ζξεζθεπηηθψλ 

αξρψλ). 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη νη δεκφζηεο αξρέο (Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ελψζεηο ηνπο, 

νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ) αιιά κε πεξηνξηζκνχο ζηηο εληζρχζεηο, (κφλν  νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

θπηείαο/ζπνξάο  θαιχπηνληαη). 

Κξαηηθέο εθηάζεηο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θάησ απφ ην Καζεζηψο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηπγράλνπλ 

δηαρείξηζεο απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο ή απφ αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

κφλν  νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο/ζπνξάο  θαιχπηνληαη. 

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, νη Γηθαηνχρνη κπνξεί λα είλαη άηνκα, θνξείο, αξρέο, νξγαληζκνί ή νη 

ελψζεηο απηψλ, λφκηκνη θάηνρνη (ηδηνθηήηεο) ή δηαρεηξηζηέο (κηζζσηέο ή εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα) ή 

αξρεγνί γεο (πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο νκάδαο ηδηνθηεηψλ ή δηαρεηξηζηψλ) θαη επηζπκνχλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ δαζηθέο θπηείεο ζε απηήλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο εηήζηαο πξηκνδφηεζεο γηα απψιεηα γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, δηθαηνχρνη είλαη κφλν 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή νη ελψζεηο απηψλ, πνπ έρνπλ ηδηφθηεηα ηεκάρηα θαη ηα 

νπνία ζα εληαρζνχλ ζηε Γξάζε. 

8.2.8.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο εξγαζίεο θαη έξγα ηνπ Καζεζηψηνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η,  Πίλαθα 1 

(βιέπε γεληθφ Παξάξηεκα ΗΗΗ) θαη δηαρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο : 

1. Δγθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο θπηείαο θαη 

2. πληήξεζε/πεξηπνίεζε ηεο δαζηθήο θπηείαο. 

ηνλ ίδην Πίλαθα παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε δαζηθήο θπηείαο δηαξθνχλ δχν ρξφληα θαη ελδεηθηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ πξνκήζεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο θαζψο θαη εξγαζίεο/έξγα γηα πξνζηαζία απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο 

παξάγνληεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εξγαζίεο γηα ην ιεθάλσκα, ην πφηηζκα, ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ζηε βνινθπηεία/ζπνξνθπηεία θαζψο θαη ηελ αλαπιήξσζε απνηπρηψλ ηεο 

βνινθπηείαο ή ζπνξνθπηείαο. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο δάζσζεο γηαηί ηφζν ην 

πφηηζκα θαη ε θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ φζν θαη ε αλαπιήξσζε ησλ απνηπρηψλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο δαζηθήο θπηείαο θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο μεξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. Γηα ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο, επηιέμηκε δαπάλε 
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απνηειεί θαη ε εηνηκαζία ρεδίνπ Γάζσζεο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε πληήξεζε/ Πεξηπνίεζε ηεο δαζηθήο θπηείαο μεθηλνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ κεηά ηε θχηεπζε/ζπνξά, δηαξθνχλ έμη ρξφληα θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θπηείαο απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο. Οη εξγαζίεο απηέο 

ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ, ην ιεθάλσκα ησλ θπηψλ, ηελ άξδεπζε θιπ. 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο  παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Η, Πίλαθα 1. 

Σφζν ζ‟ φηη αθνξά ζηελ Δγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο φζν θαη ζ‟ φηη αθνξά ηελ Πεξηπνίεζε/πληήξεζε ηεο 

θπηείαο, επηιέμηκεο ζα είλαη κφλν νη εξγαζίεο πνπ είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο. Γηα παξάδεηγκα ε 

πεξίθξαμε ηεο θπηείαο είλαη επηιέμηκε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πξφβιεκα 

βφζθεζεο. 

 

Δπηιέμηκε δαπάλε είλαη επίζεο θαη ε απψιεηα γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλεηαη 

ε πξνεγνχκελε ρξήζε ηεο γεο σο γεσξγηθή (κφλν γηα αξνηξηαίεο θαιιηέξγεηεο θαη θαιιηέξγεηεο 

εζπεξηδνεηδψλ). Ζ εηήζηα πξηκνδφηεζε ζα παξέρεηαη γηα πεξίνδν 12 ρξφλσλ θαη αθνξά κφλν ηα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηηο ελψζεηο ηνπο πνπ έρνπλ ηδηφθηεηα ηεκάρηα θαη ηα νπνία επηζπκνχλ 

λα εληάμνπλ ζην Καζεζηψο. 

 

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions 

Σν Καζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε ηεκάρηα ησλ πην θάησ θαηεγνξηψλ: 

1. δεπηεξεπνπζψλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ, 

2. αγξνηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθπνλεζεί Σνπηθφ ρέδην, 

3. άιισλ Αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, 

ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζηα νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο απφ ην Κξάηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ) 

θαη βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κέρξη ηα 900 κέηξα. Χο ειάρηζηε έθηαζε γηα εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο 

θαζνξίδνληαη ηα ηξία δεθάξηα. Ζ έθηαζε ησλ ηξηψλ δεθαξίσλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ δαζνθνκηθήο 

άπνςεο θαη παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ. 

 

Οη επηιέμηκεο εθηάζεηο πξέπεη λα κε θέξνπλ άγξηα ςειή ζακλψδε βιάζηεζε ή άιιε δαζηθή βιάζηεζε 

πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ 10% (εδαθνθάιπςε). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εδαθνθάιπςε κε άγξηα ςειή ζακλψδε ή άιιε δαζηθή βιάζηεζε είλαη κεηαμχ ηνπ 

10% έσο 30% θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ ζαθή ζεκάδηα ζνβαξήο δηάβξσζεο θαη ππνβάζκηζεο, 

ηφηε νη εθηάζεηο είλαη επηιέμηκεο γηα έληαμε ζην Καζεζηψο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηιέμηκε δαπάλε γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε αθνξά κφλν ζηελ επηπξφζζεηε θπηεία πνπ απαηηείηαη, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πεξηπνίεζεο/ζπληήξεζεο, ε δαπάλε θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία έγηλε εκπινπηηζκφο κε 

θπηά. 

 

ηελ πεξίπησζε γεσξγηθήο γεο, ην Καζεζηψο εζηηάδεηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ δηαζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη ζηηο νπνίεο αζθείηαη ηαθηηθά γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα: 
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 αξνηξηαίεο θαιιηέξγεηεο, 

 θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ 

 

Ζ πξνυπφζεζε λα αζθείηαη ηαθηηθά γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αξνηξαίσλ 

θαιιηεξγεηψλ, ζεκαίλεη φηη ην ηεκάρην θαηά ηα πξνεγνχκελα επηά ρξφληα (θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο) έθεξε αξνηξαία θαιιηέξγεηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξεηο θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο κε βάζε ηηο 

επηιέμηκεο εθηάζεηο, φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ν ΚΟΑΠ ζηα ζηνηρεία πνπ είραλ 

δεισζεί ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ε κία ην έηνο 2013 ή 

2014. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηεκάρηα πνπ δελ ήηαλ επηιέμηκα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ην 2003.ε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη ππνρξεσηηθφ ν αηηεηήο λα ην έρεη δειψζεη ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 

ηνπ 2014 ( λα έρεη θαη επηιέμηκε έθηαζε κε βάζε ειέγρνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε 

ν ΚΟΑΠ ) θαη νη αξκφδηεο αξρέο λα εμεηάζνπλ αθελφο δηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο απφ ην 2008 θαη 

αθεηέξνπ θαηά πφζν ην ηεκάρην πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε λα εληαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ζεκαίλεη ηελ ηεθκεξησκέλε εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθήο θξνληίδαο ζηε 

θπηεία ησλ εζπεξηδνεηδψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ελνηθηαδφκελεο γεο, ε δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο ζα είλαη γηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ ρξφληα θαη 

ζα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ελνηθηαζηεξίνπ εγγξάθνπ θαζψο θαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ηδηνθηήηε γηα δάζσζε. 

Δπίζεο, ζα ππάξρεη δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ηεο δαζηθήο θπηείαο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα κεηά απφ ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο ηειεπηαίαο θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο/πξηκνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε ηαρπαπμψλ εηδψλ, ε θπηεία ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα νθηψ ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Ζ ππνβνιή εγθξηκέλνπ ρεδίνπ Γάζσζεο θαζψο θαη Πξνθαηαξθηηθήο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην 

Πεξηβάιινλ (ΠΔΔΠ) απνηεινχλ επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ηεκαρίνπ ζην Καζεζηψο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε έθηαζε πξνο δάζσζε ππεξβαίλεη ηα εθαηφ εθηάξηα, ηφηε ζα απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ή ηζνδχλακνπ κέζνπ. 

 

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Ο θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο/κνξηνδφηεζεο ησλ αηηήζεσλ ζα ζηεξηρζεί ζηελ αλάγθε άκεζεο δάζσζεο 

γηα αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο κεησκέλεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε κηα πεξηνρή. 

ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο, νη αηηήζεηο ζα ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο κνξηνδφηεζεο: 

 κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

 πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο πξνζηαζίαο ιφγσ έληνλεο ππνβάζκηζεο (ππεξβφζθεζε, δηάβξσζε, 

ιαηφκεπζε) 

 πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε κε δελδξψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε 

 ε ρξήζε πιαηχθπιισλ δαζηθψλ εηδψλ ζηε δαζηθή θπηεία, πέξαλ ηνπ 20% 
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 ε ρξήζε θξνπηφδεληξσλ ζηε δαζηθή θπηεία. 

 

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ δεκφζηα δαπάλε ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα έξγα εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο/πεξηπνίεζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο. 

Ζ ελίζρπζε γηα ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο/πεξηπνίεζεο ηεο θπηείαο ζα θαηαβάιιεηαη κε 

βάζε ηελ ηππηθή δαπάλε (standard cost) ησλ επηιέμηκσλ εξγαζηψλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξαξηήκα Η 

Πίλαθα 1 θαη δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. Σν χςνο 

ηεο ελίζρπζεο αλά εθηάξην δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο επηιέμηκεο εξγαζίεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη νπνίεο ζα είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο κέζσ ηνπ ρεδίνπ 

Γάζσζεο. 

Ζ εηήζηα πξηκνδφηεζε σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη γηα 

12 ρξφληα θαη ζα αλέξρεηαη ζε 100€/εθηάξην γηα ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο θαη ζε 350 €/εθηάξην γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ. 

 

8.2.8.3.1.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ιήθζεθαλ ππφςε φιεο νη εθηθηέο κέζνδνη θαη εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο, πεξηπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο θάησ απφ ηηο πνηθίιεο θιηκαηεδαθηθέο 

ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζε ζηνηρεία ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζψλ, ην νπνίν εθηειεί αλάινγα έξγα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ζε ζρεηηθά 

ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013. 

ην Παξαξηήκα Η Πίλαθαο 1, θαίλεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο, πεξηπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο. 

Ζ επάξθεηα θαη αθξίβεηα ησλ πνζψλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, πεξηπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο θπηείαο ειέγρζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 

Σν χςνο ηεο απψιεηαο ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ έθδνζε ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ 

Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 
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8.2.8.3.2. 8.3 Πξόιεςε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη 
θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ 

Sub-measure:  

 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and 

catastrophic events 

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη ε ελίζρπζε θαη θαη' επέθηαζε ε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ άιισλ δαζσδψλ εθηάζεσλ απφ ηηο ππξθαγηέο, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζζεί ν απμαλφκελνο θίλδπλνο. 

Κπξηφηεξνη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Καζεζηψηνο 8.3 είλαη: 

 ε µείσζε ηεο εηήζηαο θαµέλεο έθηαζεο θαη µείσζε ηεο µέζεο θαµέλεο έθηαζεο αλά ππξθαγηά  

 ε µείσζε ηνπ ρξφλνπ αλίρλεπζεο ησλ ππξθαγηψλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηεο αλίρλεπζεο θαη 

ηεο αλαγγειίαο µηαο ππξθαγηάο 

 ε µείσζε ηνπ µέζνπ ρξφλνπ επέµβαζεο 

Σα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, ε 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο έξγα. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία έξγσλ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθψλ ππνδνκψλ πεξηιακβάλνληαο ηελ 

θαηαζθεπή ή / θαη ζπληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ, ηε δηάλνημε ή / θαη ζπληήξεζε δξφκσλ, ηελ 

θαηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία έξγσλ ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο (θαχζηκεο χιεο) κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ έλαξμεο θαη επέθηαζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη πεξηιακβάλεη έξγα φπσο ε θαιιηέξγεηα αγξψλ 

πνπ εθάπηνληαη ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο, ε εθαξκνγή δαζνθνκηθψλ κέηξσλ ζε δάζε θαη 

δαζψδεηο εθηάζεηο θαη ην θφςηκν ρφξησλ θαη ρακειψλ αλεπηζχκεησλ ζάκλσλ ζε εξείζκαηα δξφκσλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία έξγσλ ζηνρεχεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη επηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη πεξηιακβάλεη έξγα φπσο ε θαηαζθεπή θαη 

βειηίσζε ππξνθπιαθίσλ θαη ζέζεσλ παξαηήξεζεο, ε βειηίσζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ, ε 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 

8.2.8.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δχν δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα 

αλέξρεηαη ζην 60% ηεο ζπλνιηθήο ελίζρπζεο θαη ζα θαηαβάιιεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο ή δαπάλεο θαη αθνχ ζα έρνπλ ππνβιεζεί ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο. Ζ δεχηεξε δφζε ζα αλέξρεηαη ζην 

40% θαη ζα θαηαβάιιεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά ηελ 

απνπεξάησζε θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. 
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8.2.8.3.2.3. Links to other legislation 

Σα έξγα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο πην θάησ Ννκνζεζίεο / Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο: 

(α) ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν Ν25(Η)/2012, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(β) ηνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα έξγα Νφκν 140(I)/ 2005 (Οδεγία 85/ 

337/ EEC φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

(γ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ πδάησλ λφκνο (Οδεγία 2000/60/EC γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα  ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(δ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη  Γηαρείξηζεο ηεο  Φχζεο θαη ηεο «Άγξηαο δσήο» Νφκν 153(I)/ 2003  (Οδεγία 

92/ 43/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ε) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν 152(I)/ 2003 (Οδεγία 79/ 

409/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί, θαη 

(ζη) ηνλ πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο Νφκν ηνπ 2013 (Ν. 139(Η) / 2013), 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(δ) χλδεζε κε ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή: Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηε 2ε δξάζε ηεο Δζληθήο Γαζηθήο 

Πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο. Δηδηθφηεξα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξψηνπ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ πνπ αθνξά ζηελ πξφιεςε 

ππξθαγηψλ. 

(ε) χλδεζε κε ην ρέδην Ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ: Σα έξγα πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην 

Ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη θαιχπηνπλ ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ εληφο  ησλ θξαηηθψλ δαζψλ 

θαη δαζσδψλ εθηάζεσλ. ην πθηζηάκελν «ρέδην Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Γαζψλ» πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

έξγα εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα αγξψλ πνπ εθάπηνληαη ή ζπλνξεχνπλ κε δάζε ή άιιεο δαζψδεηο εθηάζεηο. 

(ζ) χλδεζε κε ηε ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν: Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηε 

ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν, αθνχ νη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ άκεζε απεηιή γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα. Νννπκέλνπ φηη νη ππξθαγηέο θαηαζηξέθνπλ νινζρεξψο ηα νηθνζπζηήκαηα ή κέξνο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, ε δξάζε ηεο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο ηε 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Κχπξν. 

 

8.2.8.3.2.4. Beneficiaries 

Ζ ζηήξημε ρνξεγείηαη ζε ηδηψηεο θαη δεκφζηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο θαζψο θαη ζε άιινπο θνξείο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ, Μνλαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ζξεζθεπηηθψλ αξρψλ θαη 

θξαηηθψλ θνξέσλ. 

Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαζνξίδνληαη γηα ην θάζε έξγν μερσξηζηά ζην Παξάξηεκα ΗΗ, 

Πίλαθα 1 (βι. γεληθφ Παξάηεκα ΗΗΗ) πνπ επηζπλάπηεηαη. 
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8.2.8.3.2.5. Eligible costs 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ή / θαη βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζσδψλ εθηάζεσλ απφ ηηο ππξθαγηέο ζχκθσλα κε 

ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο έξγσλ φπσο θαίλνληαη πην θάησ: 

1. δεκηνπξγία Πξνζηαηεπηηθψλ Τπνδνκψλ 

2. δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο 

3. εγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Γηα ηα έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία "1. Γεκηνπξγία Πξνζηαηεπηηθψλ Τπνδνκψλ", επηιέμηκεο είλαη 

νη δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ αλάινγα κε ην 

πιάηνο, γηα ηε δηάλνημε θαη ζπληήξεζε δαζηθψλ δξφκσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ θαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο. 

Γηα ηα έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία "2. Γηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο" επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αγξψλ πνπ εθάπηνληαη ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο, 

γηα ηελ εθαξκνγή δαζνθνκηθψλ κέηξσλ θαη γηα ην θφςηκν ρφξησλ θαη ρακειψλ αλεπηζχκεησλ ζάκλσλ ζε 

εξείζκαηα δξφκσλ. 

Γηα ηα έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία "3. Δγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη 

επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ" επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε ππξνθπιαθίσλ θαη ζέζεσλ παξαηήξεζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θφζηνο ηεο αλέγεξζεο ή ηεο βειηίσζεο ησλ θηηξίσλ, γηα ηε βειηίσζε ζπζηεκάησλ 

αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

πλνπηηθφο θαηάινγνο έξγσλ: 

1.1 Γεκηνπξγία Πξνζηαηεπηηθψλ Τπνδνκψλ 

1.1.1 Καηαζθεπή αληηππξηθψλ ισξίδσλ 

1.1.2 πληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ 

1.1.3 Γηάλνημε δαζηθψλ δξφκσλ 

1.1.4 πληήξεζε δαζηθψλ δξφκσλ 

1.1.5 Καηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ 

1.1.6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο 

 

1.2 Γηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο 

1.2.1 Καιιηέξγεηα αγξψλ πνπ εθάπηνληαη ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο 

1.2.2 Δθαξκνγή δαζνθνκηθψλ κέηξσλ ζε δάζε θαη δαζψδεηο εθηάζεηο 

1.2.3 Κφςηκν ρφξησλ θαη ρακειψλ αλεπηζχκεησλ ζάκλσλ ζε εξείζκαηα δξφκσλ 

1.3 Δγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

1.3.1    Καηαζθεπή θαη βειηίσζε ππξνθπιαθίσλ θαη ζέζεσλ παξαηήξεζεο 

1.3.2    Βειηίσζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ 
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1.3.3    Αλάπηπμε θαη βειηίσζε επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ 

1.3.4    Παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 

8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions 

ε επίπεδν Γηθαηνχρνπ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 ππνςήθηνη επελδπηέο νη νπνίνη ππνβάιινπλ επελδπηηθφ ζρέδην ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε άιιν 

επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ ίδηα επέλδπζε κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή δεζκεχζεηο, δελ είλαη 

επηιέμηκνη 

 ππνςήθηνη επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο επεηδή δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα, δελ είλαη επηιέμηκνη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαιχπηνπλ νη θπξψζεηο 

ε επίπεδν αηηήζεσλ πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 ν ρψξνο ησλ επελδχζεσλ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ, ηεο αθαίξεζεο ρφξησλ θαη 

ρακειψλ αλεπηζχκεησλ ζάκλσλ ζε εξείζκαηα δξφκσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο αγξψλ πνπ εθάπηνληαη 

ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο δάζνο ή δαζψδεο έθηαζε 

φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1305/2013 Άξζξν 2 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1974/2006, Άξζξν 

30, αληίζηνηρα. 

 νη πεξηνρέο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη απφ κέζνπ έσο πςεινχ θηλδχλνπ δαζηθήο ππξθαγηάο, ζχκθσλα 

κε ην ράξηε θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 λα πξνζθνκίδεηαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηφηε ν 

αηηεηήο λα πξνζθνκίδεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ/ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηε ζθνπνχκελε αλάπηπμε θαη 

ρξήζε. 

 πξέπεη λα πθίζηαηαη νδηθή πξφζβαζε (εγγεγξακκέλνο δξφκνο, δηθαίσκα δηφδνπ). 

 

Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε έξγν μερσξηζηά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ Πίλαθαο 1 (Κξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο γηα ηα έξγα ηεο δξάζεο “Πξφιεςε ππξθαγηψλ”). 

 

8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα επηινγήο / κνξηνδφηεζεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ θίλδπλν έλαξμεο θαη επέθηαζεο ππξθαγηψλ 

ζηελ πεξηνρή πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα έξγα θαζψο θαη ηελ απφζηαζε απφ ηα δάζε θαη ηηο δαζψδεηο 

εθηάζεηο γηα ηα έξγα εθηφο δαζψλ. 

 

8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Σν αλψηαην φξην 
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ελίζρπζεο γηα θάζε έξγν θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IΗ Πίλαθαο 2, πνπ επηζπλάπηεηαη. 

8.2.8.3.2.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Ζ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηα έξγα ηνπ Καζεζηψηνο, κε εμαίξεζε ηελ θαιιηέξγεηα αγξψλ πνπ 

εθάπηνληαη ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο θαη ηελ εθαξκνγή δαζνθνκηθψλ κέηξσλ ζε δάζε 

θαη δαζψδεηο εθηάζεηο, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίσλ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. 

 

Σν κέγηζην χςνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα IΗ Πίλαθα 2, ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξφκνησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2004-2006 θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαζψο επίζεο θαη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο έξγσλ / εξγαζηψλ (πξνζθνξψλ) πνπ πινπνηεί ην Σκήκα Γαζψλ κε εζληθνχο πφξνπο. 

 

Γηα ηα επηκέξνπο έξγα ηεο θαηεγνξίαο έξγσλ "Γηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο (θαχζηκεο χιεο)" θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα αγξψλ πνπ εθάπηνληαη ή γεηηληάδνπλ κε δάζε ή δαζψδεηο εθηάζεηο θαη 

γηα ηελ εθαξκνγή δαζνθνκηθψλ κέηξσλ ζε δάζε θαη δαζψδεηο εθηάζεηο, δε ζα είλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηε 

βάζε ηππηθήο δαπάλεο (standard cost). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηππηθήο δαπάλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο αλά δεθάξην, 

ζπλππνινγίδνληαη ε δαπάλε γηα ην εκεξνκίζζην ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εξγάηε, ε δαπάλε ηνπ θνξηεγνχ, ηνπ 

θνξησηήξα, ηνπ αιπζνπξίνλνπ ή ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηππηθήο δαπάλεο βαζίζηεθε ζηηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Κιάδν Γαζηθήο 

Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, γηα παξφκνηεο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα 

θαη θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθαο 3. 
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8.2.8.3.3. 8.4 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 
θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ 

Sub-measure:  

 8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and 

catastrophic events 

8.2.8.3.3.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε θαη δαζψδεηο εθηάζεηο ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη ζηελ επαλεγθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο κέζσ αλαδαζσηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο θακέλεο 

πεξηνρέο. Δπηπιένλ απνηειεί θίλεηξν θαη πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ζε ηδηνθηήηεο 

θακέλσλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη αλαδάζσζε ηδησηηθψλ θακέλσλ πεξηνρψλ 

αιιά θαη ζε θξαηηθνχο θνξείο γηα αλαδάζσζε ησλ θξαηηθψλ θακέλσλ εθηάζεσλ. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε αλαδάζσζε, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθψλ 

θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο θακέλεο πεξηνρέο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο. 

Αθνινχζσο νη εξγαζίεο επαλαθνξάο ηεο βιάζηεζεο ζα γίλνληαη κε θαηάιιειεο ηερληθέο, ψζηε λα γίλεηαη 

απνθαηάζηαζε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ησλ αξρηθψλ νηθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη λα απνηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ην Καζεζηψο θαιχπηεη θαη ηηο δαπάλεο γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή ππξθαγηά θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα  ππξνθπιαθία. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο ζα ηζρχνπλ νη πξφλνηεο ησλ Καζεζηψησλ 8.1: Γάζσζε θαη 

Γεκηνπξγία Γαζσδψλ Δθηάζεσλ θαη 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 

 

8.2.8.3.3.2. Type of support 

Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Γηα ηηο  δαπάλεο θαηαζθεπήο αληηδηαβξσηηθψλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο θακέλεο πεξηνρέο, δαπάλεο 

εγθαηάζηαζεο θαη δαπάλεο πεξηπνίεζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο, ζα ηζρχνπλ νη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 8.1: 

Γάζσζε θαη Γεκηνπξγία Γαζσδψλ Δθηάζεσλ. Γηα ηα έξγα  πνπ αθνξνχλ  απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαη πνπ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή ππξθαγηά θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζα εθαξκφδνληαη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. 
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8.2.8.3.3.3. Links to other legislation 

 

Δπίζεο ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πην θάησ Ννκνζεζίεο / Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο: 

1. ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν Ν.25(Η)/2012, 

2. ηνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα έξγα Νφκν 140(I)/ 2005 

(Οδεγία 85/ 337/ EEC, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

3. ηνλ πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ λφκνο (Οδεγία 2000/60/EC γηα ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα  ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

4. ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη  Γηαρείξηζεο ηεο  Φχζεο θαη ηεο «Άγξηαο δσήο Νφκν 153(I)/ 

2003  (Οδεγία 92/ 43/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

5. ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν 152(I)/ 2003 (Οδεγία 

79/ 409/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί θαη 

6. ηνλ πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο Νφκνο ηνπ 2013 (Ν. 139(Η) / 

2013). 

7. χλδεζε κε ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή: Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ 3ε δξάζε ηεο Δζληθήο 

Γαζηθήο Πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε θακέλσλ πεξηνρψλ. 

8. χλδεζε κε ηε ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν: Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηε 

ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν, αθνχ νη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ άκεζε 

απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Νννπκέλνπ φηη νη ππξθαγηέο θαηαζηξέθνπλ νινζρεξψο ηα 

νηθνζπζηήκαηα ή κέξνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ην Καπεζηψο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ απφ 

ππξθαγηέο, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Κχπξν. 

 

8.2.8.3.3.4. Beneficiaries 

Ζ ζηήξημε ρνξεγείηαη ζε ηδηψηεο θαη δεκφζηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο θαζψο θαη ζε άιινπο θνξείο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ, Μνλαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ζξεζθεπηηθψλ αξρψλ θαη 

θξαηηθψλ θνξέσλ. 

8.2.8.3.3.5. Eligible costs 

Σν Καζεζηψο πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθψλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο 

θακέλεο πεξηνρέο, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη δαπάλεο πεξηπνίεζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή 

ππξθαγηά θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ νη νπνίεο έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή 

ππξθαγηά. 

Γηα ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηεο δαζηθήο θπηείαο ζα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 8.1: 

Γάζσζε θαη Γεκηνπξγία Γαζσδψλ Δθηάζεσλ. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ έξγα πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ εδάθνπο, αληηδηαβξσηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα, αγνξά θπηψλ ή ζπφξσλ, θχηεπζε ή ζπνξά, 

εγθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φηαλ γίλεηαη θχηεπζε, θαηαζθεπή πεξίθξαμεο φπνπ απνδεδεηγκέλα 

ππάξρεη πξφβιεκα βφζθεζεο, ππνζηχισζε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη δαπάλεο ζπληήξεζεο  ηεο εγθαηάζηαζεο 
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ηεο θπηείαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δαζηθή θπηείαο. 

Γηα ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή ππξθαγηά θαη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθή ππξθαγηά εθαξκφδνληαη νη 

πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. 

8.2.8.3.3.6. Eligibility conditions 

ε επίπεδν Γηθαηνχρνπ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 ππνςήθηνη επελδπηέο νη νπνίνη ππνβάιινπλ επελδπηηθφ ζρέδην ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε άιιν 

επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ ίδηα επέλδπζε κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή δεζκεχζεηο, δελ είλαη 

επηιέμηκνη. 

 ππνςήθηνη επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο επεηδή δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα, δελ είλαη επηιέμηκνη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαιχπηνπλ νη θπξψζεηο. . 

ε επίπεδν αηηήζεσλ πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 ν ρψξνο ησλ επελδχζεσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο δάζνο ή δαζψδεο έθηαζε φπσο νξίδεηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 1305/2013 Άξζξν 2 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1974/2006 Άξζξν 30, αληίζηνηρα. 

 νη πεξηνρέο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη απφ κέζνπ έσο πςεινχ θηλδχλνπ δαζηθήο ππξθαγηάο, ζχκθσλα 

κε ην ράξηε θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 νη θακέλεο πεξηνρέο πξέπεη λα θαιχπηνπλ έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,5 ha γηα ηηο αηηήζεηο ησλ ηδησηψλ 

θαη 3 ha γηα ηηο αηηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

 νη πεξηνρέο λα αθνξνχλ έθηαζε πνπ έρεη θαεί ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο κε βάζε ην κεηξψν, ην νπνίν ηεξεί ην Σκήκα Γαζψλ. 

 ηα έξγα πξέπεη λα πξνλννχληαη ζην ρέδην Ππξνπξνζηαζίαο Γαζψλ ή ζην ρέδην Ππξνπξνζηαζίαο 

Τπαίζξνπ. 

 λα πξνζθνκίδεηαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηφηε ν 

αηηεηήο λα πξνζθνκίδεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ/ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηε ζθνπνχκελε αλάπηπμε θαη 

ρξήζε. 

 πξέπεη λα πθίζηαηαη νδηθή πξφζβαζε (εγγεγξακκέλνο δξφκνο, δηθαίσκα δηφδνπ). 

 

8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο ζα γίλεηαη βαζκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ 

κε βάζε ιεπηνκεξή θξηηήξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο. 

Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο / κνξηνδφηεζεο ησλ αηηήζεσλ απνηεινχλ ν βαζκφο ππνβάζκηζεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο θπζηθήο επαλαθνξάο ηεο βιάζηεζεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ 

πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ζπκβεί επαλαιακβαλφκελεο ππξθαγηέο αιιά θαη πεξηνρέο πνπ ήηαλ ήδε 

ππνβαζκηζκέλεο ιφγσ ππεξβφζθεζεο θαη αθνινχζσο θάεθαλ). 
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8.2.8.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ην πνζφ θαη χςνο ηεο ελίζρπζεο, ζα εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξφλνηεο ζχκθσλα κε ηα Καζεζηψηα 

8.1: Γάζσζε θαη Γεκηνπξγία Γαζσδψλ Δθηάζεσλ θαη 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. 

 

8.2.8.3.3.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γηα ηα έξγα "Δγθαηάζηαζε δαζηθήο θπηείαο" θαη "Πεξηπνίεζε δαζηθήο θπηείαο" ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα 

θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ ηππηθή δαπάλε (standard cost). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ηππηθήο δαπάλεο βαζίζηεθε ζε 

ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ην νπνίν εθηειεί αλάινγα έξγα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη 

ζε ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013. Λήθζεθαλ 

επίζεο ππφςε φιεο νη εθηθηέο κέζνδνη θαη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, πεξηπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

δαζηθήο θπηείαο θάησ απφ ηηο πνηθίιεο θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ππνινγηζκνχο παξαηίζεληαη ζην Καζεζηψο 8.1. 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα φια ηα άιια έξγα ηνπ Καζεζηψηνο 8.4 ζα είλαη 

ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίσλ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. 

Σν κέγηζην χςνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα απηά ηα έξγα ππνινγίζηεθε κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 

παξφκνησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006 θαη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαζψο επίζεο θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο έξγσλ / 

εξγαζηψλ (πξνζθνξψλ) πνπ πινπνηεί ην Σκήκα Γαζψλ κε εζληθνχο πφξνπο. Σα κέγηζηα επηιέμηκα πνζά γηα 

θάζε έξγν παξνπζηάδνληαη ζην Καζεζηψο 8.3. 
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8.2.8.3.4. 8.5.1 Δπελδύζεηο βειηίσζεο ηεο αμίαο ησλ δαζώλ σο δεκνζίνπ αγαζνύ 

Sub-measure:  

 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems 

8.2.8.3.4.1. Description of the type of operation 

Δπελδχζεηο βειηίσζεο ηεο αμίαο ησλ δαζψλ σο δεκνζίνπ αγαζνχ. 

Ζ Γξάζε 8.5.1 πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη γηα βειηίσζε ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ θνηλνχ ζηα δάζε. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ θαη ε βηνπνηθηιφηεηα ηνπο αληηκεησπίδνπλ κεγάιν θίλδπλν απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ 

θαηά θχξην ιφγν νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. πλεπψο πξνθχπηεη αλάγθε άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηα δάζε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ έθξεμε ππξθαγηψλ θαη δε ηνπ αλζξσπίλνπ, ηδηαηηέξσο θαηά ηε ρξήζε ησλ δαζψλ γηα ζθνπνχο 

αλαςπρήο. Δπηπιένλ, δηακέζνπ ησλ έξγσλ αλαςπρήο, φπσο είλαη ηα ζεκαηηθά κνλνπάηηα, ζα επηηεπρζεί ε 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ε νπνία ζα ζπλδξάκεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα δάζε. 

Ζ Γξάζε 8.5.1 ζα παξέρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ, νη νπνίεο ζα 

βειηηψλνπλ θαη ζα αλαβαζκίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ δαζψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο ππεξεζίεο ηεο δαζηθήο 

αλαςπρήο θαη ηνπ δαζνηνπξηζκνχ. 

Θα επηδνηνχληαη ηα εμήο έξγα ππνδνκήο: 

1. αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ θαηαζθελσηηθψλ θαη εθδξνκηθψλ ρψξσλ, κνλνπαηηψλ θαη Κέληξσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο. 

2. δεκηνπξγία κηθξψλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ, πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ζεκαηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη 

ζέζεσλ ζέαο ζηα δάζε. 

3. αλάδεημε ζηνηρείσλ / αλάπιαζε ρψξσλ θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εληφο δαζψλ φπσο 

αησλφβηα δέληξα, παιηά θακίληα, γεσκνξθψκαηα, δαζηθνί ζηαζκνί θιπ. 

4. Έξγα ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (infokiosk) ζε θνκβηθά ζεκεία ησλ δαζψλ. 

Ζ Γξάζε ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 

 

8.2.8.3.4.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε γηα ηα έξγα ηεο Γξάζεο θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν βάζεη εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ ή άιισλ 

ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο πνπ αθνξνχλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ ελίζρπζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δχν δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα 

αλέξρεηαη ζην 60% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο θαη ζα θαηαβάιιεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ έρεη εθηειεζηεί ε αληίζηνηρε εξγαζία ή δαπάλε θαη ν ζρεηηθφο 

έιεγρνο. Ζ δεχηεξε δφζε ζα αλέξρεηαη ζην ππφινηπν 40% ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο θαη ζα θαηαβάιιεηαη 
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κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ απνπεξαησζνχλ θαη ειεγρζνχλ νη 

εξγαζίεο. 

8.2.8.3.4.3. Links to other legislation 

Ζ επέλδπζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο αθφινπζνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο: 

(α) ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν Ν25(Η)/2012, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(β) ηνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν 140(I)/ 2005 (Οδεγία 

85/ 337/ EEC φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

(γ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν (Οδεγία 2000/60/EC γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα  ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(δ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη  Γηαρείξηζεο ηεο  Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκν 153(I) 2003  (Οδεγία 

92/43/EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ε) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν 152(I) 2003 (Οδεγία 

79/409/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ζη) Γήισζε Γαζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 

(δ) ηνλ πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο Νφκν 139(I) 2013, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 

8.2.8.3.4.4. Beneficiaries 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γεληθά ζηε Γξάζε Α έρνπλ νη Κξαηηθέο Αξρέο, νη Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη 

Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ή ελψζεηο ηνπο), Με Κπβεξλεηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλψζεηο θαη νη 

Δθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο Αξρέο. 

ε επίπεδν έξγνπ, θαζνξίδνληαη νη εμήο πεξηνξηζκνί ζηνπο δηθαηνχρνπο: 

α) Γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ, ζεκαηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, 

δηθαηνχρνη είλαη νη Κξαηηθέο Αξρέο θαη νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

β) Γηα έξγα ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (infokiosk), δηθαηνχρνη είλαη νη Κξαηηθέο Αξρέο. 

 

8.2.8.3.4.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηα έξγα ηεο Γξάζεο Α ζα θαζνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα γηα ην θάζε 

έξγν μερσξηζηά ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο. Γεληθά νη επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 ε εηνηκαζία ησλ κειεηψλ ή ησλ ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο επίβιεςεο ησλ έξγσλ. 
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 νη εξγαζίεο γηα ηελ αλαγθαία δηακφξθσζε, ηνπηνηέρλεζε θαη αηζζεηηθή βειηίσζε ησλ ρψξσλ 

εθφζνλ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. 

 ε δηάλνημε ζεκαηηθψλ κνλνπαηηψλ, πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ πξνζπέιαζεο. 

 ε πξνκήζεηα, θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, θαηαζθεπψλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ φπσο ηξαπεδηψλ, παηδηθψλ ραξψλ, απνρσξεηεξίσλ, ζθπβαινδνρείσλ, βξπζψλ, 

ζπζηεκάησλ χδξεπζεο/άξδεπζεο θαη άιια ζπλαθή. 

 ηα έξγα αλαζηχισζεο θαη αλάδεημεο ζηνηρείσλ δαζηθήο θιεξνλνκηάο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπληήξεζεο αησλφβησλ δέληξσλ θαη αησλφβησλ ζπζηάδσλ. 

 ε παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

 ε αγνξά εθζεκάησλ, εθζεζηαθνχ πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ έξγσλ 

αλαςπρήο. 

 

8.2.8.3.4.6. Eligibility conditions 

ε επίπεδν Γηθαηνχρνπ απνθιείνληαη απφ ηε Γξάζε 8.5.1 νη αηηεηέο: 

 ππνςήθηνη επελδπηέο νη νπνίνη ππνβάιινπλ επελδπηηθφ ζρέδην ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε άιιν 

επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ ίδηα επέλδπζε κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή δεζκεχζεηο, δελ είλαη 

επηιέμηκνη. 

 ππνςήθηνη επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο επεηδή δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα, δελ είλαη επηιέμηκνη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαιχπηνπλ νη θπξψζεηο 

ε επίπεδν αηηήζεσλ επηιέμηκεο επελδχζεηο ππνδνκήο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη βειηίσζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ θνηλνχ ζηα δάζε, είλαη νη αηηήζεηο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 ν ρψξνο ησλ επελδχζεσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο δάζνο ή σο άιιεο δαζψδεηο εθηάζεηο φπσο 

νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1305/2013, Άξζξν 2 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1974/2006 Άξζξν 30, 

αληίζηνηρα. 

 ε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ, ζε δαζηθέο πεξηνρέο 100 ηνπιάρηζηνλ εθηαξίσλ, λα πξνλνείηαη ζε 

επίζεκα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ή ηζνδχλακα. 

 γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ απαηηείηαη φπσο ε ειάρηζηε έθηαζε ηεο δαζηθήο γεο 

ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αλάπηπμε λα είλαη 0,5 εθηάξηα θαη ππάξρεη νδηθή πξφζβαζε (εγγεγξακκέλνο 

δξφκνο, δηθαίσκα δηφδνπ). 

 ηα ζεκαηηθά κνλνπάηηα ζηα δάζε ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή ζεκαηνινγίαο ζρεηηθήο 

κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ πξνβνιή ηεο δαζηθήο ή πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη αμηφινγσλ θπζηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο γεσκνξθνκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνψζεζε άιισλλ ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο (π.ρ. αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), β) λα δηαζέηνπλ νδηθή πξφζβαζε 

(εγγεγξακκέλνο δξφκνο, δηθαίσκα δηφδνπ) ζηελ αθεηεξία / ηέξκα ηεο δηαδξνκήο, γ) λα κελ 

πξνζεγγίδνπλ θσιηέο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ θαη δ) λα έρνπλ ηελ αθεηεξία 

ηνπο ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ πέληε ρηιηνκέηξσλ, ζε νξηδφληηα γξακκή επί ράξηνπ, απφ ηελ αθεηεξία 

πθηζηάκελνπ κνλνπαηηνχ κε ην ίδην πεξηερφκελν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο 

πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ. 
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 πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία Πνδειαηηθψλ Γηαδξνκψλ θαη γηα Έξγα ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ (infokiosk) ζε θνκβηθά ζεκεία ησλ δαζψλ, λα αθνξνχλ Δζληθά Γαζηθά Πάξθα ή Γαζηθέο 

πεξηνρέο έθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 100 εθηαξίσλ.  

 ε αλάδεημε ζηνηρείσλ δαζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάδεημε 

παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηα δάζε κέζσ ηεο αλάπιαζεο ρψξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παιαηφηεξσλ επνρψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πιένλ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. πγθεθξηκέλα λα αθνξά θακίληα παξαγσγήο 

πίζζαο, κάληξεο, γεθχξηα, λεξφκπινπο, πεγάδηα, εθθιεζίεο, θξεζθχγεηα θαη άιια ζπλαθή.  

 ε αλάδεημε αησλφβησλ δέληξσλ, λα αθνξά κεκνλσκέλα δέλδξα ή ζπζηάδεο δέλδξσλ πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλα σο Μλεκεία ηεο Φχζεο ζε κεηξψν πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα Γαζψλ. εκεηψλεηαη 

φηη επηηξέπεηαη ε νκαδνπνίεζε κεκνλσκέλσλ δέληξσλ ή ησλ ζπζηάδσλ ηνπο ζε κηα αίηεζε, εθφζνλ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζπκπαγή δαζηθή πεξηνρή, έθηαζεο πέξαλ ησλ 100 εθηαξίσλ θαη ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ηδίνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 λα ππάξρεη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ/ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηε ζθνπνχκελε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηεκαρίνπ πνπ ζα πινπνηεζεί ην έξγν. 

 ε αλαβάζκηζε ρψξσλ αλαςπρήο λα αθνξά θάιπςε ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βάζεη ησλ 

επηιέμηκσλ δαπάλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δήηεζε απφ ην θνηλφ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ην θάζε 

έξγν φπσο ζα θαζνξηζηνχλ ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο. 

 ε αλαβάζκηζε Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο λα αθνξά Κέληξα κε ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

πέξαλ ησλ επηά εηψλ. 

 ν αηηεηήο ζα αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε ζσζηήο ζπληήξεζεο γηα φζε πεξίνδν ζα ιεηηνπξγεί ην έξγν 

(7-15 έηε αλάινγα κε ην έξγν). 

 

8.2.8.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα επηινγήο/κνξηνδφηεζεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ έθηαζε θαη ηελ 

θαηαιιειφιεηα ηνπ ρψξνπ, ηνλ ηχπν θαη βαζκφ θάιπςεο ηεο βιάζηεζεο, ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο 

θαη ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ. 

 

8.2.8.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ ζηήξημε θαιχπηεη ην 100% ηνπ θφζηνπο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ. 

Σα κέγηζηα πνζά γηα θάζε είδνο επέλδπζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

θνηλνχ ζηα δάζε θαζνξίδνληαη  σο εμήο: 

Γεκηνπξγία κηθξψλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ …………………..………..  70.000 Δπξψ 

Αλαβάζκηζε θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ   ……………..…………….... 100.000 Δπξψ 

Αλαβάζκηζε- επέθηαζε εθδξνκηθψλ ρψξσλ  ……………………..... 60.000 Δπξψ 

Αλαβάζκηζε Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο  …………....  80.000 Δπξψ 

Γεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ .. 60.000 Δπξψ 

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ………………………...…..    25.000 Δπξψ 

Γεκηνπξγία ζεκείσλ ζέαο ……….……………………………....….    10.000 Δπξψ 



256 

Έξγα ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (infokiosk) …………  10.000 Δπξψ 

Αλάδεημε ηεο δαζηθήο θιεξνλνκηάο    …………………………......…..20.000 Δπξψ 

Αλάδεημε αησλφβησλ δέληξσλ (γηα θάζε δέληξν ή ζπζηάδα) …………4.500 Δπξψ 

  

 

8.2.8.3.4.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο γηα ηα έξγα ηεο Γξάζεο 8.5.1 πνπ αθνξά επελδχζεηο 

δαζηθήο αλαςπρήο, βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ θφζηνπο παξφκνησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ρέδηνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006 θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-

2013 θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξεκθεξψλ εξγαζηψλ πνπ πινπνηεί ην Σκήκα Γαζψλ. Σν πνζφ ελίζρπζεο 

ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε ηηκνιφγηα ή άιια ινγηζηηθά έγγξαθα. 

 

8.2.8.3.5.  
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8.2.8.3.6. 8.5.2 Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηα δάζε 

Sub-measure:  

 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems 

8.2.8.3.6.1. Description of the type of operation 

Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα δάζε. 

Ζ Γξάζε 8.5.2 πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο απνκάθξπλζεο ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ ζηα δάζε θαη έξγα 

ελίζρπζεο/δηαηήξεζεο ηεο βηνηπνηθηιφηεηαο. 

Οη πξνβιεπφκελεο ηάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε Μεζφγεην, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

κείσζε ηεο βξνρφπησζεο κε ζπλεπαθφινπζν ηα δάζε ηεο Κχπξνπ θαη ε βηνπνηθηιφηεηά ηνπο λα δέρνληαη 

απμεκέλε πίεζε. Οη απεηιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ππξθαγηψλ ζηα δάζε, ζηελ απμεκέλε επηζεηηθφηεηα ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ ζε βάξνο ησλ ηζαγελψλ 

θαη ζηελ ππνβάζκηζε επηκέξνπο ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ πνπ θηινμελνχλ. 

πλεπψο πξνθχπηεη αλάγθε άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηα δάζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ μεληθψλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο επηκέξνπο ελδηαηηεκάησλ 

γηα ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.Σν Καζεζηψο ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

κε: 

α) δεκηνπξγία κηθξνελδηαηηεκάησλ κε μεξνιηζηέο θαη πδαηνζπιινγέο σο ππνζηεξηθηηθά έξγα πνπ ζα 

απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ θαηαθπγίσλ γηα είδε άγξηαο δσήο θαη είδε ηεο ρισξίδαο ηεο Κχπξνπ. Οη μεξνιηζηέο 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κεζνγεηαθνχ ηνπίνπ, πνπκαδί κε ηηο πδαηνζπιινγέο, ζπληζηνχλ 

θαηαθχγην κεγάινπ αξηζκνχ θπηψλ θαη δσψλ, ελψ ζπγρξφλσο πξνζηαηεχνπλ ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε.  

Οη κελ παξαδνζηαθέο μεξνιηζηέο θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

πξαθηηθψλ, ελψ ηα πδξνθηιηθά κηθξνελδηαηηήκαηα απεηινχληαη απφ ηελ αλνκβξία θαη ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο. ηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ, κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε 

εγθαη΄ζηαζε ηερλεηψλ θσιηψλ άγξηαο παλίδαο. 

β) ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ βιάζηεζεο ζε πεξηνρέο πνπ ε ζχλζεζε ηνπο αιινηψζεθε 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ. Ζ αλάζρεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ 

εηδψλ ζα ζπλδξάκεη θαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ γελεηηθνχ απνζέκαηνο ησλ δαζψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο 

πεξηνρέο απνθαηάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα ε Γξάζε 8.5.2 ζα παξέρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα: 

1. ηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκψλ γηα ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κηθξνπεξηβάιινλησλ / 

ελδηαηηεκάησλ (πδαηνζπιινγψλ, ηνηρίσλ μεξνιηζηάο θαη ηνπνζέηεζε θσιηψλ γηα άγξηα πνπιηά) 

2. ηνλ έιεγρν ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιινρζφλσλ εηδψλ Acacia saligna, Robinia psedoacacia θαη 

Ailanthus altissima. 

Ζ Γξάζε ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 
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8.2.8.3.6.2. Type of support 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκψλ ελίζρπζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. ε ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη κε 

ην πέξαο ηνπ έξγνπ αθνχ δηελεξγεζνχλ νη αλαγθαίνη ειέγρνη. Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην Γηθαηνχρν 

βάζεη εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, ε ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη ζε ηξεηο δφζεηο 40-40-20%, κεηά 

ην πέξαο ησλ πην θάησ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ: 

α) 40% κεηά ηε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο κε ρσξνθαηαθηεηηθά είδε (1ν έηνο), 

β) 40% κεηά ηελ πινηνκία θαη απνκάθξπλζε ηεο μεξήο βιάζηεζεο θαη ηε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλαγέλλεζεο (2ν έηνο) θαη 

γ) 20% κεηά ηελ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηεο αλαγέλλεζεο (3ν έηνο). 

 

8.2.8.3.6.3. Links to other legislation 

Ζ επέλδπζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο αθφινπζνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο: 

(α) ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν Ν25(Η)/2012,φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(β) ηνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν 140(I)/ 2005 (Οδεγία 

85/ 337/ EEC φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

(γ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν (Οδεγία 2000/60/EC γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα  ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ),φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(δ) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη  Γηαρείξηζεο ηεο  Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκν 153(I) 2003 (Οδεγία 

92/43/EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ε) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν 152(I) 2003 (Οδεγία 

79/409/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ζη) ηε Γήισζε Γαζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(δ) ηνλ πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο» Νφκν 139(I) 2013, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(ε) ηνπο πεξί Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπο ηνπ 1996 έσο 2011, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

(ζ) ηνλ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Νφκνο ηνπ 2011 (141 (I) ηνπ 2011), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

(η) ηνπο Καλνληζκνχο πεξί νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ , Καλνληζκνί ηνπ 2012 (ΚΓΠ 
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193/2012), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

8.2.8.3.6.4. Beneficiaries 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε 8.5.2 έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή 

ελψζεηο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ, Μνλαζηεξηαθψλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθψλ 

Αξρψλ), νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ελψζεηο ηνπο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νη Οξγαληζκνί 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο. 

 

8.2.8.3.6.5. Eligible costs 

 εηνηκαζία ησλ κειεηψλ ή ησλ ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο επίβιεςεο 

 ε αλαγθαία δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. 

 πξνκήζεηα, δεκηνπξγία, θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ. 

 ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο ηνπνζέηεζε θσιηψλ γηα 

άγξηα δψα. 

 δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιινρζφλσλ εηδψλ (φπσο εξγαζίεο πινηνκίαο, 

ρεκηθήο λέθξσζεο πξέκλσλ, αηφκσλ θαη αλαγέλλεζεο) θαη αγνξά εηδηθψλ εξγαιείσλ, ρεκηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ θαη πιηθψλ.  

 

8.2.8.3.6.6. Eligibility conditions 

ε επίπεδν Γηθαηνχρνπ απνθιείνληαη απφ ηε Γξάζε 8.5.2 νη αηηεηέο: 

 ππνςήθηνη επελδπηέο νη νπνίνη ππνβάιινπλ επελδπηηθφ ζρέδην ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε άιιν 

επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ ίδηα επέλδπζε κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή δεζκεχζεηο, δελ είλαη 

επηιέμηκνη. 

 ππνςήθηνη επελδπηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο επεηδή δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα, δελ είλαη επηιέμηκνη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαιχπηνπλ νη θπξψζεηο. 

ε επίπεδν αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 ηελ πεξίπησζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, ε αίηεζε λα αθνξά πεξηνρή κε 

ζπκπαγή δαζηθή βιάζηεζε κε έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,5 εθηαξίνπ θαη 20 εθηαξίσλ ζηελ πεξίπησζε 

έξγσλ ελίζρπζεο / δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, λα παξνπζηάδεηαη ζε ζρέδην φηη ηα 

ρσξνθαηαθηεηηθά είδε ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο ηνπιάρηζηνλ 40%, ζην ηεκάρην γηα 

ην νπνίν γίλεηαη ε αίηεζε. 

 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηεκαρίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη 

ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε, γηα ηελ έληαμε ηνπ ηεκαρίνπ ζηε δξάζε. 
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8.2.8.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ έθηαζε θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ρψξνπ, ηνλ ηχπν θαη βαζκφ θάιπςεο ηεο βιάζηεζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

Λεπηνκεξή θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο. 

 

8.2.8.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Α) Σα αλψηεξα πνζά νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα θαηαβάιινληαη γηα έξγα πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο είλαη: 

Τδαηνζπιινγέο ……………………………………………………........ 20.000 Δπξψ 

Σνηρία μεξνιηζηάο  ………………………………………………...……. 20.000 Δπξψ 

(κε κέγηζηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηα 100 επξψ αλά ηξερνχκελν κέηξν, κε ειάρηζην χςνο μεξνιηζηάο ην 1 

κέηξν) 

Β) Έιεγρνο ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιινρζφλσλ εηδψλ 

Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη έρεη θαζνξηζηεί ζηα 1000 Δπξψ ην δεθάξην θαη αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ, ην νπνίν βάζεη ζρεδίνπ θαιχπηεηαη απφ ρσξνθαηαθηεηηθά είδε. 

 

8.2.8.3.6.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Ζ ελίζρπζε γηα ηε Γξάζε Β πνπ αθνξά επελδχζεηο ππνδνκήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ θφζηνπο απφ παξεκθεξή εξγαζίεο πνπ πινπνηεί ην Σκήκα Γαζψλ θαη ζα πξέπεη λα 

δηθαηνινγείηαη κε ηηκνιφγηα ή άιια ινγηζηηθά έγγξαθα. 

Γηα ηε Γξάζε Β πνπ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιινρζφλσλ εηδψλ ζα 

θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ ηππηθή δαπάλε (standard cost) ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί σο εμήο: 
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8.2.8.3.7. 8.5.3 Αξαηώζεηο ζε ππθλέο ζπζηάδεο δαζώζεσλ/αλαδαζώζεσλ γηα βειηίσζε ηεο 
αλζεθηηθόηεηαο ησλ δαζώλ  

Sub-measure:  

 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems 

8.2.8.3.7.1. Description of the type of operation 

Αξαηψζεηο ζε ππθλέο ζπζηάδεο δαζψζεσλ/αλαδαζψζεσλ γηα βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ δαζψλ 

Ζ Γξάζε 8.5.3 πεξηιακβάλεη αξαηψζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ δαζψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ δαζψζεηο ή/ θαη αλαδαζψζεηο, ζηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άλζξαθα πνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλεο ζε απηά θαη ζηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Γάζε πνπ έρνπλ αλαδαζσζεί ή/θαη δαζσζεί ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππνβνεζεζνχλ 

ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ ζηαζεξφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο αληίζηαζήο ηνπο ζε εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ Γξάζε πξνζβιέπεη ζηελ κείσζε δεκηψλ ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ αλνκβξία, ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπο παξαηεηακέλνπο θαχζσλεο. 

Ζ Γξάζε πεξηιακβάλεη αξαηψζεηο ζε ππθλέο ζπζηάδεο δαζψζεσλ/αλαδαζψζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

δνκήο ησλ θαηαπνλεκέλσλ ζπζηάδσλ, ηελ αχμεζε ηεο επξσζηίαο ησλ δέληξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. πλεπψο ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληίζηαζεο ησλ δέληξσλ ζηηο αλακελφκελεο 

αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο  θαζψο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηε θιηκαηηθή αιιαγή. Δπηπξφζζεηα, ζα ζπκβάιεη θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπζηάδσλ γηα δέζκεπζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα. 

ηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ην Σκήκα Γαζψλ ζε δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ αλνκβξία ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2005-2008 (Βξαρππξφζεζκν ζρέδην 

δξάζεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο αλνκβξίαο ζηα Κξαηηθά Γάζε, απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο ησλ μεξάλζεσλ 

ιφγσ αλνκβξίαο ζηα Κξαηηθά Γάζε, 2009). 

Ζ Γξάζε ζα παξέρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο/έξγα: 

1. ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο 

2. πξνζήκαλζε ησλ δέληξσλ πνπ ζα πινηνκεζνχλ 

3. πινηνκία ησλ δέληξσλ πνπ ζα πξνζεκαλζνχλ. 

Οη αξαηψζεηο ζα αθνξνχλ ζηε κείσζε ηνπ βαζκνχ εδαθνθάιπςεο (ΒΔ)* ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ, ησλ 

ζπζηάδσλ ηξαρείαο πεχθεο, καχξεο πεχθεο θαη θππξηαθνχ θέδξνπ, ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, νη επηιέμηκεο ζπζηάδεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην βαζκφ εδαθνθάιπςεο θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη φπσο 

πην θάησ. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα πην θάησ παξνπζηάδεηαη θαη βαζκφο κείσζεο ηεο εδαθνθάιπςεο θαζψο θαη 

ν αξηζκφο δέληξσλ πνπ πξέπεη λα πινηνκεζεί. 

Ζ Γξάζε ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4.  



263 

 

 

Πίνακας 8.5.3 

 

8.2.8.3.7.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία δφζε, κε βάζε ηελ ηππηθή δαπάλε (standard cost) κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα 

δηελεξγνχληαη. 

8.2.8.3.7.3. Links to other legislation 

Σα έξγα πνπ ζα εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 8.5.3 ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ην πεξηβάιινλ 

θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ "Φχζε 2000" θαη ζε 

πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πξφγξακκα ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/ 

60ΔΚ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο αθφινπζνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο: 

α) Σνλ πεξί Γαζψλ Νφκν ηνπ 2012 (Ν.25(Η)/2012), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

β) Σνλ πεξί Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο θαη Γαζηθψλ Πξντφλησλ Νφκν ηνπ 2013 (Ν.139(Η)/2013), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

γ) Σνλ πεξί Δληαίαο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν ηνπ 2010 (Ν.79(Η)/2012), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί 

δ) Σνλ πεξί Δθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα έξγα Νφκν 140(I)/ 2005 (Οδεγία 85/ 

337/ EEC φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/ 11/ EC), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί 

ε) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο «Άγξηαο δσήο» Νφκν 153(I)/ 2003  (Οδεγία 92/ 

43/ EC),φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 
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ζη) ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν 152(I)/ 2003 (Οδεγία 79/ 

409/ EC),φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

δ) Καλφλεο Πξνζήκαλζεο γηα ηα θξαηηθά δάζε Σξαρείαο  θαη Μαχξεο Πεχθεο ηεο Κχπξνπ, Σκήκα 

Γαζψλ  1992”,φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

ε) Γήισζε Γαζηθήο Πνιηηηθήο. 

 

8.2.8.3.7.4. Beneficiaries 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δέζκε έξγσλ ηεο Γξάζεο Γ έρνπλ νη Κξαηηθέο Αξρέο, νη Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ελψζεηο ηνπο, νη Με Κπβεξλεηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο 

Οξγαλψζεηο θαη νη Δθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο Αξρέο θαζψο επίζεο θαη ηα 

θπζηθά πξφζσπα. 

 

8.2.8.3.7.5. Eligible costs 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη πην θάησ: 

1. ε ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο πξνο ηε ζπζηάδα κέγηζηνπ κήθνπο κέρξη θαη 1 

ρηιηφκεηξν (km) θαη ειάρηζηνπ πιάηνπο 3,5 κέηξσλ. 

2. ε πξνζήκαλζε ησλ δέλδξσλ ζηε ζπζηάδα 

3. ε αξαίσζε (πινηνκία δέληξσλ) ησλ ζπζηάδσλ πνπ έρνπλ Βαζκφ Δδαθνθάιπςεο (ΒΔ) σο 

αθνινχζσο:  

 60% ≤  ΒΔ  ≤ 80 % θαη 

 80% < ΒΔ 

 

8.2.8.3.7.6. Eligibility conditions 

Δπηιέμηκεο είλαη νη αηηήζεηο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 ν ρψξνο ησλ επελδχζεσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο δάζνο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

1305/2013 Άξζξν 2. 

 νη ζπζηάδεο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ αξαηψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ακηγείο κε ηα δαζηθά είδε 

ηξαρείαο ή καχξεο πεχθεο ή θππξηαθνχ θέδξνπ ή κηθηέο, απνηεινχκελεο απφ νπνηνδήπνηε 

ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ δαζηθψλ εηδψλ.  

 ε δαζηθή ζπζηάζα, ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αξαίσζε, ζα πξέπεη λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,5 

εθηαξίνπ. Δπίζεο ν ΒΔ ηεο ζπζηάδαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60% θαη ην κέζν χςνο ησλ δέληξσλ λα 

ππεξβαίλεη ηα δχν κέηξα. 

Οη ζπζηάδεο πξνο αξαίσζε λα έρνπλ ειηθία κέρξη 50 ρξφλσλ θαη λα βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα 
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θαζνξηζηνχλ κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ο 

θαζνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ζα ζηεξηρζεί ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ κε ηίηιν: «Απνηειέζκαηα 

θαηαγξαθήο ησλ μεξάλζεσλ ιφγσ αλνκβξίαο ζηα θξαηηθά δάζε,  Σκήκα Γαζψλ 2009». 

 O δξφκνο πξνζπέιαζεο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη, λα είλαη αζπληήξεηνο θαη λα αθνπκπά ζηηο παξπθέο 

ή λα δηαζρίδεη ή λα επεθηείλεηαη παξαπιεχξσο ηεο ζπζηάδαο πξνο αξαίσζε. 

ηελ πεξίπησζε ηδησηηθψλ δαζψλ, ζα είλαη ππνρξεσηηθφ ε πξνζήκαλζε λα δηελεξγείηαη απφ δηπισκαηνχρν 

δαζνιφγν/δαζνπφλν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν 

ζηελ Κχπξν. ηελ αίηεζε πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ ηδηψηε δαζνιφγνπ/δαζνπφλνπ 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε δηελέξγεηα ηεο πξνζήκαλζεο απφ κέξνπο ηνπ. Δπίζεο, πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

αξαίσζεο, ζα απαηηείηαη ππνβνιή βεβαίσζεο απφ ην Σκήκα Γαζψλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ε 

πξνζήκαλζε ησλ ζπζηάδσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο “Καλφλεο πξνζήκαλζεο γηα ηα θξαηηθά δάζε ηξαρείαο 

θαη καχξεο πεχθεο ηεο Κχπξνπ, Σκήκα Γαζψλ  1992” θαη ηηο αξρέο ηεο δαζνθνκίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ ζα απαηηνχληαη ηα ίδηα έγγξαθα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηελ 

πξνζήκαλζε δηελεξγεί ιεηηνπξγφο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ηφηε δε ζα απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 

επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν.   

 

8.2.8.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Κξηηήξηα επηινγήο/κνξηνδφηεζεο ζα αλαπηπρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Απηά ζα βαζηζηνχλ ζηελ 

γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζπζηάδσλ πνπ ζα αξαησζνχλ θαη ην βαζκφ θαηαπφλεζεο πνχ έρνπλ ππνζηεί ηα 

νηθνζπζηήκαηα κε βάζε ηε κειέηε «Απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο ησλ μεξάλζεσλ ιφγσ αλνκβξίαο ζηα 

Κξαηηθά Γάζε,  Σκήκα Γαζψλ 2009» 

 

8.2.8.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ζ ελίζρπζε ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ, 

ηελ πξνζήκαλζε ηεο ζπζηάδαο θαη ηελ αξαίσζε (πινηνκία δέληξσλ). 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηε ηππηθή δαπάλε (standard cost) ησλ επηιέμηκσλ εξγαζηψλ θαη δε ζα 

είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ ή άιισλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. 

Ζ ηππηθή δαπάλε γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο Γξάζε παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ, παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ πνζνχ ελίζρπζεο. 

πληήξεζε πθηζηάκελνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο: 950 Δπξψ/ρηιηφκεηξν (ειάρηζην πιάηνο δξφκνπ 3,5 m) 

Πξνζήκαλζε ζπζηάδαο : 300 Δπξψ/ha, 

Αξαίσζε (πινηνκία) ζε ζπζηάδα κε Βαζκφ Δδαθνθάιπςεο απφ 60% κέρξη 80%:  330 Δπξψ/ha, 

Αξαίσζε (πινηνκία) ζε ζπζηάδα κε Βαζκφ Δδαθνθάιπςεο κεγαιχηεξν απφ 80%: 440 Δπξψ/ha. 
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8.2.8.3.7.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζε ζηνηρεία ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζψλ, ην νπνίν εθηειεί αλάινγα έξγα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πεξηβάιινληα ηεο Κχπξνπ, 

θαζψο θαη ζε ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 

φπσο πην θάησ: 

πληήξεζε πθηζηάκελνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο κε ειάρηζην πιάηνο 3,5 κέηξα: Πξνζσπηθφ: 150 

Δπξψ/ρηιηφκεηξν, 

Έμνδα νρήκαηνο: 800 Δπξψ/ρηιηφκεηξν 

Σύνολο: 950 Δπξψ/ρηιηφκεηξν 

Πξνζήκαλζε ζπζηάδαο: 

Πξνζσπηθφ: 240 Δπξψ/ha  (Έλαο εξγάηεο 70 Δπξψ θαη έλα πξνζνληνχρν άηνκν ζηηο πξνζεκάλζεηο 170 

Δπξψ), 

Μεραλνθίλεην φρεκα: 50 Δπξψ/ha 

Yιηθά: 10 Δπξψ/ha 

Σύνολο: 300 Δπξψ/εθηάξην, 

(Τπνινγίδεηαη φηη ζε κία εκέξα πξνζεκαίλεηαη ζπζηάδα έθηαζεο ελφο εθηαξίνπ (ha). 

Αξαίσζε (πινηνκία) ζε ζπζηάδα κε Βαζκφ Δδαθνθάιπςεο απφ 60% κέρξη 80%: 

Πξνζσπηθφ: 210 Δπξψ/ha (2 εξγάηεο x 70 Δπξψ x 1,5 εκέξεο), 

Μεραλνθίλεην φρεκα: 75 Δπξψ/ha (1,5 εκέξεο x 50 Δπξψ) 

Τιηθά: 45 Δπξψ/ha  (αιπζνπξίνλν θαη ιηπαληηθά) 

χλνιν: 330 Δπξψ/εθηάξην. 

(Τπνινγίδεηαη φηη ζε 1,5 εκέξεο ζα αξαηψλεηαη ζπζηάδα έθηαζεο ελφο εθηαξίνπ (ha) 

Αξαίσζε (πινηνκία) ζε ζπζηάδα κε Βαζκφ Δδαθνθάιπςεο κεγαιχηεξν απφ 80%: 

Πξνζσπηθφ: 280 Δπξψ/ha (2 εξγάηεο x 70 Δπξψ x 2 εκέξεο), 

Μεραλνθίλεην φρεκα: 100 Δπξψ/ha (2 εκέξεο x 50 Δπξψ) 

Τιηθά: 60 Δπξψ/ha (αιπζνπξίνλν θαη ιηπαληηθά) 

Σύνολο: 440 Δπξψ/εθηάξην. 

(Τπνινγίδεηαη φηη ζε δχν εκέξεο ζα αξαηψλεηαη ζπζηάδα έθηαζεο ελφο εθηαξίνπ (ha). 
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8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ππάξρνπλ γεληθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ φια ηα Καζεζηψηα θαη εηδηθνί 

θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ κφλν θάπνην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο ή Γξάζε. 

Οη θίλδπλνη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ηελ πεγή ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

Καζεζηψηνο/ Γξάζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζσζηήο ζπληήξεζεο ησλ επηδνηνχκελσλ έξγσλ γηα ηελ πεξίνδν δέζκεπζεο 

2. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ 

3. πξνζθφκηζε ςεχηηθσλ ή/θαη παξαπιαλεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

4. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

5. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

6. αδπλακία νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεψλ ιφγσ έιιεηςεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

7. ην δπζαλάινγν κέγεζνο θαη θφζηνο ησλ επηκέξνπο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ελφο έξγνπ ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ 

8. πξνζθφκηζε Αλεπαξθνχο ρεδίνπ Γάζσζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ, 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (δηαδηθαζία πξνζθνξψλ θαη ειέγρσλ, πνιιέο 

θαηεγνξίεο πιάηνπο ζηηο αληηππξηθέο ισξίδεο, θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο βάζε πςνκέηξνπ, 

θαηεγνξηνπνίεζε πνζνχ ελίζρπζεο βάζε πςνκέηξνπ). 

Πέξαλ απφ ηνπο πην πάλσ θηλδχλνπο γηα ην Καζεζηψο ησλ Γαζψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία Γαζσδψλ 

Δθηάζεσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο πην θάησ θηλδχλνπο: 

1. θαηαζηξνθή απφ ππξθαγηέο 

2. Έιιεηςε λεξνχ γηα άξδεπζε ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ζπληήξεζεο/πεξηπνίεζεο ηεο λέαο θπηείαο 

3. Βηνηηθνί (επηβιαβή έληνκα θαη αζζέλεηεο / επηδεκίεο) θαη αβηνηηθνί (θαηαπφλεζε /αλνκβξία / 

πνιπνκβξία/ νιίζζεζε εδάθνπο) παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηηο λέεο θπηείεο. 

ζνλ αθνξά ην Καζεζηψο ηεο "Πξφιεςεο δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ" θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν «Καηαζθεπή αληηππξηθψλ 

ισξίδσλ», ν θπξηφηεξνο θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ηνπίνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή 
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δαζνθνκηθψλ κέηξσλ ν θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη είλαη ε κε απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο βιάζηεζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

8.2.8.4.2. Mitigating actions 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ρσξίδνληαη θαη απηά αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ θηλδχλνπ φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο 

2. ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο 

3. θαζνξηζκφο κέγηζηνπ χςνπο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα επηκέξνπο έξγα ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο 

4. πξφηππν έληππν γηα ην ρέδην Γάζσζεο ζα ελζσκαησζεί ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηνπ Τπν-

Μέηξνπ 8.1. Σν ρέδην Γάζσζεο ζα πξέπεη λα εηνηκάδεηαη απφ δηπισκαηνχρν δαζνιφγν/δαζνπφλν, 

πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ζηελ Κχπξν. Σν ρέδην 

Γάζσζεο ζα ειέγρεηαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ πξηλ ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο αίηεζεο. 

ζνλ αθνξά ηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα αηηήκαηα πιεξσκψλ 

2. απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ (ρξήζεο ηππηθήο δαπάλεο, πεξηνξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ ζε θάπνηα 

έξγα φπσο π.ρ. θαηεγνξηψλ πιάηνπο γηα ηε ζπληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη θφζηνπο 

θαηαζθεπήο δξφκσλ βάζεη πςνκέηξνπ) 

3. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ 

4. δηαθψηηζε ησλ αηηεηψλ δάζσζεο θαη ηε δεκηνπξγίαο δαζσδψλ εθηάζεσλ γηα ηνπο βηνηηθνχο θαη 

ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηε θπηεία ηνπο, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαζηξνθήο 

5. χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ ππξνπξνζηαζίαο 

6. άξδεπζε ηεο θπηείαο θαη θαιιηέξγεηα ησλ ελδηάκεζσλ ρψξσλ γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ έλαξμεο 

ππξθαγηάο 

7. επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% ησλ αηηεηψλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή. 

Ζ θαηαζθεπή αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζα επηδηψθεηαη λα γίλεηαη θαηά κήθνο ησλ θνξπθνγξακκψλ, έηζη ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαηάξαμε ηνπ ηνπίνπ. Θα κειεηεζεί ην ελδερφκελν θαζνξηζκνχ ζην Δγρεηξίδην 

Δθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ βιάζηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ δαζνθνκηθψλ κέηξσλ θαζψο επίζεο θαη πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ λα 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε απφξξηςε ησλ ππνιεηκκάησλ έγηλε ζηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ. 
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8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure 

 

Γεληθά, ηα δαζηθά κέηξα φπσο εθαξκφζηεθαλ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, εθπιεξψζαλ ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. Οη 

ειάρηζηεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ, έιαβαλ ππφςε πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, γη'απηφ θαη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, ζηε 

βειηίσζε ησλ δαζψλ σο δεκφζηνπ αγαζνχ κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο παξνρήο δηαθφξσλ ππνδνκψλ γηα 

δαζηθή αλαςπρή, ζην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ δαζψλ ζε απηή. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ,  αιιά 

θαη ηε ζπλερή πξφνδν θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζεσξνχκε φηη ην Μέηξν ηεξεί 

φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζεσξείηαη πιήξσο επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν (verifiable and controllable). 

 

8.2.8.5. Information specific to the measure 

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 

to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460] 

Σα έξγα δάζσζεο θαη δεκηνπξγίαο δαζσδψλ εθηάζεσλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 

8.1, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ην πεξηβάιινλ θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ «Φχζε 2000» θαη ζε πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πξφγξακκα ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαζψο θαη άιιεο πεξηνρέο πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο αμίαο, ε δάζσζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο θάζε 

πεξηνρήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο Νφκνπο, Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν "χλδεζε κε άιιεο λνκνζεζίεο". 

Θα απαηηείηαη ε ππνβνιή ρεδίνπ Γάζσζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα δαζνπνληθά είδε, ην θπηεπηηθφ 

ζχλδεζκν, ηε κέζνδν ηεο δάζσζεο (θχηεπζε ή ζπνξά), ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο, ηελ επνρή 

εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο, ηα κέηξα πεξηπνίεζεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θηι. Πξφηππν έληππν γηα ην ρέδην 

Γάζσζεο ζα ελζσκαησζεί ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο, ζα εμεηάδνληαη φια αλεμαηξέησο ηα ζηνηρεία, έηζη πνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ε δάζσζε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ζπκβαηή κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη 

επηηπγράλεη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνξηζκέλα δαζνπνληθά είδε. Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εηδψλ, ν νπνίνο ζα γίλεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζε κνξθή θαηαιφγνπ θαη ζα 

παξνπζηάδεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο, ζα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξάγνληεο φπσο ε 

ρξήζε απηνρζφλσλ ή μεληθψλ εηδψλ, ε ρσξνθαηαθηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ είδνπο, νη θίλδπλνη γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, νη θίλδπλνη γηα ηηο ππξθαγηέο θηι. Σα μεληθά ή ηαρπαπμή είδε, απηά θαζνξίδνληαη 

επαθξηβψο ζηνλ θαηάινγν επηιέμηκσλ εηδψλ, φπσο επίζεο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπο. 

Ο ειάρηζηνο απνδεθηφο αξηζκφο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα είλαη ηα 450 θπηά αλά εθηάξην. Μεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ζα είλαη απνδεθηφο, αιιά ν επηιέμηκνο αξηζκφο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα είλαη ηα 450 θπηά/ha. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θπηψλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηε θπηεία ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ κε 

βάζε ηε δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ηεο θπηείαο, είλαη ηα 370 θπηά/ha, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο (πιαηχθπιιν 
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ή θσλνθφξν). 

Οη ζπζηάδεο πνπ ζα εγθαζίζηαληαη ζα είλαη κηθηέο ή ακηγείο πιαηχθπιισλ. Μηθηέο ζπζηάδεο ζα είλαη νη 

ζπζηάδεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπο ηνπιάρηζηνλ 20% πιαηχθπιια. Δπηπξφζζεηα, ζηηο 

ζπζηάδεο ζα είλαη επηηξεπηή θαη ε ρξήζε θξνπηφδεληξσλ ζε πνζνζηφ έσο 5%. 

Δπίζεο, ζα ππάξρεη δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ηεο δαζηθήο θπηείαο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα κεηά απφ ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο ηειεπηαίαο θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο/πξηκνδφηεζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηαρπαπμψλ εηδψλ, ε θπηεία ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα νθηψ ρξφληα 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ππνβνιή εγθξηκέλνπ ρεδίνπ Γάζσζεο θαζψο θαη Πξνθαηαξθηηθήο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην 

Πεξηβάιινλ (ΠΔΔΠ) απνηειεί επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ηεκαρίνπ ζην Καζεζηψο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε έθηαζε πξνο δάζσζε ππεξβαίλεη ηα εθαηφ εθηάξηα, ηφηε ζα απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ή ηζνδχλακνπ κέζνπ. 

Σφζν ην ρέδην Γάζσζεο φζν θαη ην Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην (φπνπ επηβάιιεηαη), ζα πξέπεη λα εηνηκάδνληαη 

απφ δηπισκαηνχρν δαζνιφγν/δαζνπφλν, πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ 

ζχλδεζκν ζηελ Κχπξν. Σν ρέδην Γάζσζεο θαη ην Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ζα πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ην 

Σκήκα Γαζψλ πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηεο αίηεζεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο θαιχπηνληαη απφ ην πθηζηάκελν ρέδην 

Ππξνπξνζηαζίαο ηθαλνπνηεηηθά. Οη εθηάζεηο πνπ δελ ζα θαιχπηνληαη, ζα εληάζζνληαη θάησ απφ ην 

πθηζηάκελν, ελψ παξάιιεια, ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπο απφ ηπρφλ ππξθαγηέο ζα είλαη κεησκέλνο ιφγσ 

ηεο ελεξγνχο δηαρείξηζεο ησλ λέσλ δαζψλ πνπ ζα εγθαζίζηαληαη. 

 

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 

Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 

relevant forest protection plan 

Σν Καζεζηψο 8.3, εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ηαμηλνκνχληαη απφ κέηξηνπ έσο πςεινχ θηλδχλνπ 

έλαξμεο ππξθαγηάο κε βάζε ην ράξηε θηλδχλνπ ππξθαγηάο - "Cyprus Fire Risk Index".  Οη 

πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο θαίλνληαη κε κσβ, θίηξηλν θαη θφθθηλν ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε 

θηλδχλνπ ππξθαγηάο, κε βάζε ηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθε ην ρέδην Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Γαζψλ. 

 

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 

planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 

23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 
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Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 

a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, φπσο νξίζηεθε ζηελ Τπνπξγηθή δηάζθεςε γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ζηελ Δπξψπε ην 1993, γηα φιεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα 100 

εθηάξηα, ε παξνρή ηεο ζηήξημεο ζα πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δαζηθφ 

δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ε ηζνδχλακν κέζν. 

 

Definition of an "equivalent instrument" 

πλαθείο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή ή ην Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ 

αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ζα ζεσξνχληαη ηζνδχλακα 

κέζα κε ηηο αλαθνξέο ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα. 

 

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 

eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value 

 

 

Πίνακας Δράζη 8.5.1 
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Πίνακας Δράζη 8.5.2 

 

Πίνακας Δράζη 8.5.3 
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[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 

inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 

description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 

referred to in Article 6(b) of the same Regulation 

Ζ δψλε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην Καζεζηψο 8.1 πεξηιακβάλεη ηα ηεκάρηα πνπ έρνπλ πςφκεηξν κέρξη 900 

κέηξα θαη ζηα νπνία ην δπλακηθφ ηεο θπζηθήο άγξηαο βιάζηεζεο είλαη ζπλήζσο ρακειφ αιιά θαη 

επαίζζεην ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Καιχπηεη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο πξνζηαζίαο ιφγσ έληνλεο 

ππνβάζκηζεο (ππεξβφζθεζε, δηάβξσζε, ιαηφκεπζε) θαζψο επίζεο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε κε 

δελδξψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 

relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 

preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 

scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 

scientific organisations 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

8.2.9.  
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8.2.10. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 

8.2.10.1. Legal basis 

Άξζξν 27 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/13 θαη Παξάξηεκα ΗΗ 

Άξζξν ρρρρ ηνπ θαλνληζκνχ ρρρρ. 

8.2.10.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε δεκηνπξγίαο νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ 

παξαγσγψλ, εθφζνλ ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο πξνζθέξεη ηεξάζηηα νθέιε ζηνπο παξαγσγνχο. Σν Μέηξν 

είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα ηεο Κχπξνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή, κε πνιιά σζηφζν πεξηζψξηα βειηίσζεο, αθνχ φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε 

SWOT πνπ έρεη δηεμαρζεί γηα ηνλ ηνκέα ν βαζκφο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ είλαη γεληθά ρακειφο. 

Καηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007- 2013, απφ ην αληίζηνηρν Μέηξν 1.9, επσθειήζεθαλ ζπλνιηθά 

ελλέα Οκάδεο Παξαγσγψλ (Οκ. Π.) ζηνπο ηνκείο ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηνιάδνπ (κία Οκ.Π.), ησλ κπαλαλψλ 

(κία Οκ.Π.), ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο (κία Οκ.Π.), ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο (κία 

Οκ.Π.), ησλ ζηηεξψλ (κία Οκ.Π.) θαη ησλ παηαηψλ (ηέζζεξεηο Οκ.Π.). 

Αμηνινγψληαο ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.9 

ηνπ Π.Α.Α. 2007-13, δηαθαίλεηαη κηα ζαθέζηαηε αδπλακία ησλ πιείζησλ λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο 

δηείζδπζεο ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο, παξακέλνληαο εμαξηψκελνη απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη εκπνξίαο ησλ 

ηδησηψλ εκπφξσλ. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή παξαγσγψλ ζε Οκ.Π., απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά, ζε 

νξηζκέλνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο  θαη απφ απνπζία νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ ζε νξηζκέλνπο άιινπο, ε 

νπνία αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε ηελ φπνηα δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο ζηελ 

αγνξά αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιενλέθηεκα απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ κέζσ απηψλ ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη φηη ε σο ηψξα πνξεία ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ 

δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη ν νμχο αληαγσληζκφο ζηηο δηεζλείο αγνξέο πνπ έρεη ζπληειέζεη 

ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε θνπιηνχξαο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, εκπνξίαο ησλ 

πξντφλησλ θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζεζκφ ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ. 

Σέινο, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη θπξίσο ζε Κξάηε Μέιε ηνπ Νφηνπ φπσο θαη ζηελ Κχπξν, ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ (κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο), ηελ πξφζβαζε ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο θαη ζηελ 

πίζησζε, ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ θαη άιινπο παξάγνληεο. Σα παξαπάλσ επεξέαζαλ ζε ηέηνην βαζκφ ηηο 

επηδφζεηο ησλ Οκ.Π., πξνθαιψληαο ζνβαξέο επηπηψζεηο αθφκε θαη ζηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, oη Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα, εμαζθάιηδαλ έσο ηψξα νηθνλνκηθή ζηήξημε κέζσ ηεο Κ.Ο.Α.. Με βάζε ην 

λέν Καλνληζκφ (ΔΔ) 1308/2013 ηεο ΚΟΑ, ε ζηήξημε ζηηο λέεο Οκ.Π./Οξ.Π. ηνπ ηνκέα πεξηνξίδεηαη πιένλ 

κφλν ζηε ρξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξ.Π.. Έηζη, ε σο ηψξα ζηήξημε κέζσ ηεο 

ΚΟΑ ζηηο Οκ.Π. παχεη λα ηζρχεη. Ζ κνλαδηθή επθαηξία ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο Οκάδεο ησλ 

Οπσξνθεπεπηηθψλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη κέζσ ηνπ Π.Α.Α. 2014-2020 ελψ επηπιένλ παξέρεηαη ε 
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δπλαηφηεηα ζηήξημεο θαη ζηηο Οξ.Π. νη νπνίεο δελ εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ Μέηξνπ ζην ΠΑΑ 2014 - 2020, θξίλεηαη απαξαίηεηε αθνχ ζα εληζρχζεη ηε ζχζηαζε 

θαη δεκηνπξγία Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ (Οκ. Π. /Οξ. Π.), ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπλεηζθέξεη 

θαη ζηνπο ηξεηο νξηδφληηνπο ζηφρνπο, εθπαίδεπζε θαη θαηλνηνκία, ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

γεσξγίαο, αεηθνξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δξάζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηηο έμη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ζηελ πξνψζεζε ηεο ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ νξγάλσζε ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο αιιά θαη κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ. Παξάιιεια, ζπλεηζθέξεη θαη ζηε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα αθνχ κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ 

παξαγσγψλ επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ε θαιχηεξε έληαμε ησλ 

παξαγσγψλ ζηε γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ κέηξνπ 

ζηελ 1ε πξνηεξαηφηεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο αιιά θαη κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ. 

Σα νθέιε ησλ κειψλ ησλ Οκ. Π/ Οξ. Π πνηθίινπλ θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία: 

1. κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

2. δηεπθφιπλζε δηείζδπζεο ζηελ αγνξά 

3. ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ 

4. βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ( κέζσ π.ρ. καδηθήο παξαγγειίαο γεσξγηθψλ ρξεησδψλ) 

5. εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ φξσλ απνπιεξσκήο κε απνηέιεζκα λα επσθεινχληαη ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

6. ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηηκήο παξαγσγνχ θαη ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ηηκψλ 

7. ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παξαγσγψλ ζηελ αγνξά 

8. θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο αγνξάο (κέζσ π.ρ. ηνπ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζηε δήηεζε θπξίσο απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε) 

9. παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ  (ιφγσ π.ρ. βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ εμαηηίαο 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο) 

10. κείσζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηεο ηηκήο 

πνπ αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο 

11. απμάλνληαο έηζη ηελ ακνηβή παξαγσγνχ θαη πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηνλ θαηαλαισηή απφ 

θαηλφκελα αηζρξνθέξδεηαο, ε θαηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ 

12. ε παξνρή κέζσλ θαηάξηηζεο κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παξαγσγψλ. 

Αθφκε, κηα νκάδα παξαγσγψλ ή νξγάλσζε (Οκ.Π./Οξ.Π.) κπνξεί λα ηπγράλεη ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα 

πινπνηεί επελδχζεηο απφ ηηο νπνίεο λα επσθεινχληαη φια ηα κέιε, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δε ζα είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο αηνκηθά, είηε ιφγσ πνιχ ςεινχ θφζηνπο επέλδπζεο 

είηε ιφγσ ηεο απνπζίαο κεκνλσκέλνπ φγθνπ παξαγσγήο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη ε απφζβεζή ηεο. 

Δπηπιένλ, ν ρακειφο βαζκφο ή ε έιιεηςε νξγάλσζεο ζε νξηζκέλνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ππνδειψλνπλ φηη 

νη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί δελ αλήθνπλ ζε Οκ.Π./Οξ.Π., κε απνηέιεζκα λα κελ σθεινχληαη άκεζα απφ 

ηελ εηδηθή ελσζηαθή ζηήξημε ηνπ ηνκέα. Οη ελ ιφγσ παξαγσγνί, πνπ είλαη ζπλήζσο νη κηθξφηεξνη, δελ είλαη 
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ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νη Οκ.Π./Οξ.Π., έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζε 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Πξφζζεηα, ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί  ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ παξνχζα επηαεηία θαη αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηα ζπζηήκαηα σο δηαθνξνπνηεκέλα 

πξντφληα κε πξνζηηζέκελε αμία, ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί επαξθέζηεξα κέζα απφ ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηελ πην καδηθή ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. 

Αμηνινγψληαο ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ πνπ επσθειήζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.9 ηνπ 

Π.Α.Α. 2007-13, δηαθαίλεηαη κηα ζαθέζηαηε αδπλακία αξθεηψλ απφ απηέο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο 

δηείζδπζεο ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο, παξακέλνληαο εμαξηψκελνη απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη εκπνξίαο ησλ 

ηδησηψλ εκπφξσλ. Αληίζηνηρε δηάγλσζε γίλεηαη θαη ζηηο Οξγαλψζεηο/ Οκάδεο Παξαγσγψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θάησ απφ ην θαζεζηψο ΚΟΑ Οπσξνθεπεπηηθψλ.  Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη γεληθψο κηα 

αδχλακε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ζηελ ηνπηθή αγνξά, ε νπνία νδεγεί ζε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγνχ θαη ιηαληθήο ηηκήο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζην θαζεζηψο 4.2 «Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε 

γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ» νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Αξκφδηα Δζληθή Αξρή Οκάδεο θαη 

Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη 

δηθαηνχρνη θαη κε πξνηεξαηφηεηα έγθξηζεο. Πξφζζεηα, ζα είλαη νη κφλνη δηθαηνχρνη πινπνίεζεο δξάζεσλ 

εκπνξίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ηεε δεκηνπξγίαε αγνξψλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ. 

Αθφκε, νη αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο / Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ κέζα απφ ην Μέηξν ηεο κεηαθνξάο γλψζεο, 

ζα κπνξνχλ λα αηηνχληαη εθπαίδεπζεο πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη έρνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ηθαλνπνίεζεο αηηήκαηνο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δηεμάγνληαη πξνο 

ηνπο γεσξγνχο είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ζε νκάδεο. Αθφκε, ζα 

δηεπθνιχλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Οκάδσλ / Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζην κέηξν ηεο ζπλεξγαζίαο 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Οκ.Π./Οξ.Π. είλαη απνηέιεζκα 

νξζνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο θαη αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ κε ηαπηφρξνλε ζπλεηζθνξά, ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο θαη 

ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

ζηαδηαθά γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο παξαγσγνχο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ νξγάλσζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηήζηα ελίζρπζε πνπ δίλεηαη κέζα απφ ην κέηξν γηα ηα πξψηα πέληε 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ / Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ, αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο λέσλ Οκάδσλ / Οξγαλψζεσλ κε ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παξαγσγψλ. 

Σν Μέηξν ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3Α. 
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8.2.10.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.10.3.1. 9.1 Σύζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλώζεσλ παξαγσγώλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο 

Sub-measure:  

 9.1 - setting up of producer groups and organisations in the agriculture and forestry sectors 

8.2.10.3.1.1. Description of the type of operation 

θνπφο ηνπ Μέηξνπ είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε ζχζηαζε θαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία Οκάδσλ θαη 

Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ (Οκ.Π. θαη Οξ.Π.) ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κέζσ ηεο θαη‟ απνθνπήλ παξνρήο 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζε εηήζηεο δφζεηο γηα πέληε έηε θαη‟ αλψηαην φξην, απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία αλαγλσξίζζεθε ε Οκ.Π. ή ε Οξ.Π., βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. Ζ ελ ιφγσ ελίζρπζε 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα δηαηεζείζα ζην εκπφξην παξαγσγή ηεο Οκάδαο ή ηεο Οξγάλσζεο. ηφρνη 

ησλ ελ ιφγσ Οκ.Π. θαη Οξ.Π. ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ ησλ 

κειψλ παξαγσγψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ε απφ θνηλνχ δηάζεζε εκπνξεπκάησλ ζηελ αγνξά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο πξνο πψιεζε, ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ 

εθνδηαζκνχ ρνλδξεκπφξσλ, ε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ηδίσο 

ζε ζρέζε κε ηε ζπγθνκηδή θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη 

απφ Οκ.Π. θαη Οξ.Π., φπσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξίαο θαη ε 

δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο. 

Σν Μέηξν εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ ζηηο νπνίεο αζθείηαη θξαηηθφο έιεγρνο. 

 

8.2.10.3.1.2. Type of support 

Καη‟ απνθνπή εηήζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα πεξίνδν πέληε εηψλ, θαη‟ αλψηαην φξην, ζε αλαγλσξηζκέλεο 

απφ ηελ Αξκφδηα Δζληθή Αξρή (Α.Δ.Α.) Οκ.Π. θαη Οξ.Π., κε βάζε ηελ αμία ηεο εηήζηαο δηαηεζείζαο ζην 

εκπφξην παξαγσγή ηνπο. 

 

8.2.10.3.1.3. Links to other legislation 

Οη πεξί Αλαγλσξίζεσο Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ Γεσξγνθηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ Νφκνη ηνπ 2002 θαη 

2004, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 

8.2.10.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Α.Δ.Α., Οκ.Π. θαη Οξ.Π. γηα πξντφληα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ 

Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ (ΚΟΑ) θαζψο θαη γηα πξντφληα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΚΟΑ,  ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1308/2013. Ννείηαη φηη νη Οξ.Π. ησλ 
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νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. 

 

8.2.10.3.1.5. Eligible costs 

Οη εληζρχζεηο ζα παξέρνληαη ζηηο Οκ.Π. θαη Οξ.Π. νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Α.Δ.Α., ζε εηήζηεο 

δφζεηο γηα ηα πξψηα πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αλαγλσξίζζεθε ε Οκ.Π. ε ή Οξ.Π.. Ζ 

ελίζρπζε ηνπ πέκπηνπ έηνπο θαηαβάιιεηαη κφλν κεηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ζ πνζνζηηαία ελίζρπζε είλαη κεησκέλε θαηά κία κνλάδα αλά έηνο, μεθηλψληαο απφ 10% ην πξψην έηνο θαη 

θαηαιήγνληαο ζην 6% θαηά ην πέκπην έηνο. Ζ εηήζηα ελίζρπζε δελ ππεξβαίλεη ηηο €100.000 θαη 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία παξαγσγήο πνπ δηαηίζεηαη εηεζίσο ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ 

αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κηα Οκ.Π. ή ε Οξ.Π. γηα ηελ πεξίνδν πεληαεηνχο ζηήξημεο είλαη 

€500.000. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα ζηεξίδνπλ ηε ζχζηαζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ κεηά ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο σο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013. 

 

8.2.10.3.1.6. Eligibility conditions 

Ζ ζηήξημε παξέρεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηα νπνία : 

 αλαγλσξίδνληαη επίζεκα απφ ηελ Α.Δ.Α. σο Οκ.Π. ή Οξ.Π. 

 κε βάζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ("ΜΜΔ"), φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013. 

 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη παξφκνηα ζηήξημε απφ ηελ αληίζηνηρε Κ.Ο.Α.. 

 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα κέιε ηεο Οκ.Π. ή Οξ.Π. ε νπνία αηηείηαη ελίζρπζεο είλαη λα κελ 

ήηαλ κέιε ζε άιιεο Οκ.Π. ή Οξ.Π. ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο αλαγλψξηζεο θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε, 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% (ην πνζνζηφ είλαη ππφ ζπδήηεζε). 

 ηα θξάηε κέιε θαηαβάιινπλ ηελ ηειεπηαία δφζε κφλν κεηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ννκηθά πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο θαη ηδησηηθέο ή δεκφζηεο εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο Οκ.Π. ή Οξ.Π., ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Δζληθή θαη 

Δπξσπατθή Ννκνζεζία. Απαξαίηεην θξηηήξην ζπκκεηνρήο είλαη ε ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηεο Οκ.Π. ή Οξ.Π. ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε πνπ έρεη ηχρεη απφ ηελ Α.Δ.Α., εθφζνλ 

πιεξνχληαη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο (ειάρηζηνο αξηζκφο παξαγσγψλ – κειψλ θαη ειάρηζηνο 

φγθνο ή αμία παξαγσγήο), κε βάζε ηε ζρεηηθή Δζληθή Ννκνζεζία θαη εθφζνλ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηζ πξνυπνζέζεηο ηεο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. 
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8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε κνξηνδφηεζε θαη ε βαξχηεηά ηνπο ζα αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο ζην ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ Μέηξνπ, εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ελδεηθηηθά: 

 ηε ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ 

 ην βαζκφ νξγάλσζεο ηεο αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πξφζζεηεο νκάδαο ζηνλ θιάδν 

 ηηο δηεμφδνπο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά 

 

8.2.10.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Οη εληζρχζεηο ζα παξέρνληαη ζηηο Οκ.Π. θαη Οξ.Π. νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Α.Δ.Α. ζε εηήζηεο 

δφζεηο γηα ηα πξψηα πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αλαγλσξίζζεθε ε Οκ.Π. ε ή Οξ.Π.. Ζ 

ελίζρπζε ηνπ πέκπηνπ έηνπο θαηαβάιιεηαη κφλν κεηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ζ ελίζρπζε δελ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 Δπξψ αλά έηνο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξαγσγή πνπ 

δηαηίζεηαη εηεζίσο ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κηα 

Οκ.Π. ή ε Οξ.Π. γηα ηελ πεξίνδν πεληαεηνχο ζηήξημεο είλαη 500.000 Δπξψ. 

 

8.2.10.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.10.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

 Όπαξμε κε θαζαξψλ θαη ζαθψλ πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο, π.ρ. θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, 

δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ. Με ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ 

αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ηεο νκάδαο παξαγσγψλ θαη απφξξηςε ηεο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. Διάρηζηα 

θξηηήξηα είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ν πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ κειψλ θαη ε αμία/φγθνο 

παξαγσγήο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξντφληνο ηεο νκάδαο. 

 Δθπξφζεζκε ππνβνιή αίηεζεο 

 Λαλζαζκέλν αίηεκα ελίζρπζεο/πιεξσκήο απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο 

 Πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ  εγγξάθσλ πιεξσκήο 

 Με θαηαλφεζε ησλ πξνλνηψλ ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ 

 Με νξζνινγηζηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ 
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8.2.10.4.2. Mitigating actions 

 Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑΠ πξέπεη λα δίλνπλ ελδειερή ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε ζηνπο δηθαηνχρνπο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ 

 Οξζή ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ησλ ΜΜΔ θαζψο θαη δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ 

θαη επηζηνιψλ ζηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί 

 Δθπαίδεπζε θαη νξζή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

 Έγθαηξνη θαη έγθπξνη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ γηα ηπρφλ 

παξαηππίεο θαη ιάζε 

 Έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξσκέο ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ινγηζκηθνχ 

 Ex-ante θαη ελδηάκεζνη έιεγρνη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ κέζσ ινγηζκηθνχ. 

πκπεξηιακβάλεη ζπγθξίζεηο πνζνζηψλ επί ηνπ φγθνπ παξαγσγήο, δηαζηαπξσκέλεο πιεξσκέο 

ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζχγθξηζε πξνεγνχκελσλ δεζκεχζεσλ ζε ζρέζε κε ην ηξέρνλ 

έηνο 

 Ex-ante έιεγρνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-

2013 θαη η ελδηάκεζνη έιεγρνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζηελ ίδηα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

 Έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαζέζηκσλ 

θνλδπιίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ 

 

8.2.10.4.3. Overall assessment of the measure 

 Γεληθά ζην αληίζηνηρν Μέηξν "Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ", θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, δελ είραλ παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

εθαξκνγήο.  εκεηψλεηαη φηη γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη ζην 100% ησλ αηηεηψλ πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε πιεξσκή. Σν γεγνλφο απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεηηθψλ, νδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ αιιά θαη ηνλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Μέηξν.   

 Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ήηαλ ν κεγάινο φγθνο 

δεδνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ. Σα δεδνκέλα απηά, κεηαμχ άιισλ, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηκνιφγηα θαη 

απνδείμεηο γηα ηα νπνία απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο θαηαρψξεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ειέγρσλ. 

 Ο ζπλερήο κεραλνγξαθηθφο έιεγρνο, ην αμηφπηζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα αιιά θαη ε ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ξίζθσλ θαη 

ηπρφλ ζθαικάησλ ζην ειάρηζην δπλαηφ ζεκείν. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

αιιά θαη ηελ ζπλερή πξφνδν θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζεσξνχκε φηη ην 

Μέηξν ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζεσξείηαη πιήξσο  επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν (verifiable 

and controllable). 
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8.2.10.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ ηζρχεη. 

 

8.2.10.6. Information specific to the measure 

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ Οκ.Π. θαη Οξ.Π. δηελεξγείηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο πεξί Αλαγλσξίζεσο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ Γεσξγνθηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ 

(Νφκνο 164(Η)/ 2002 θαη Νφκνο 160(Η)/ 2004), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

ηελ πην πάλσ λνκνζεζία νξίδεηαη ην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην (Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γεσξγίαο) 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ Οκ.Π. θαη Οξ.Π., νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη. ηε λνκνζεζία απηή, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, νξίδνληαη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο (ειάρηζηνο αξηζκφο 

παξαγσγψλ – κειψλ θαη ειάρηζηνο φγθνο ή αμία παξαγσγήο) ζε κηα νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα ησλ Οκ.Π. θαη 

Οξ.Π. 

 

8.2.11.  
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8.2.12. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

8.2.12.1. Legal basis 

Άξζξν 28, Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δθαξκνζηηθφο θαλνληζκφο. 

 

8.2.12.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Οη παγθφζκηεο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αζθείηαη ζήκεξα ε γεσξγία. Ο αληαγσληζκφο ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη απφ πξντφληα ηεο θνηλήο αγνξάο θαη  πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηξίηεο ρψξεο,  αζθεί ζπλερή πίεζε ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, 

εηδηθά ζηα θχξηα γεγελή πξντφληα. Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ην νπνίν επεξεάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

απφ ηα δηαζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο φπσο ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, νη 

πεξηνξηζκέλνη πδάηηλνη πφξνη, ν πνιπηεκαρηζκφο ηνπ θιήξνπ θαη ην πςειφ θφζηνο εξγαζίαο  δηακφξθσζαλ 

γεσξγηθέο πξαθηηθέο πςειψλ εηζξνψλ ζε αγξνρεκηθά ζθεπάζκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ αθνχ ε ελ ιφγσ θαιιηεξγεηηθή δξάζε είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη δελ απαηηεί 

κεγάιεο εηζξνέο ζε αλζξψπηλε εξγαζία. Ζ ελ ιφγσ γεσξγηθή πξαθηηθή έρεη φκσο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ελψ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά σο πξνο 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2. 

Ζ ρεκηθή δηδαληνθηνλία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ θαη 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ ιφγσ ηεο απνξξνήο ησλ ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην έδαθνο. 

χκθσλα κε ηε κειέηε «ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν» πνπ εηνηκάζηεθε απφ ην Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο (2012) ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

αηηίεο δηάρπηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ζηελ Κχπξν είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, κε ηε ρξήζε 

κεηαμχ άιισλ, θαη δηδαληνθηφλσλ. Ζ ξχπαλζε ησλ πδάησλ πξνθαιείηαη κε ηελ έθπιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηα ρεκηθά δηδαληνθηφλα ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. 

Ζ ζπλερήο ρξήζε δηδαληνθηφλσλ θαη ε απνπζία εδαθηθήο θαηεξγαζίαο έρεη επηθέξεη επίζεο ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, πεξηνξηζκέλνπ αεξηζκνχ ηνπ θαζψο θαη κείσζεο 

ηεο δπλαηφηεηαο ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη, ε ρξήζε  ρεκηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ σθέιηκσλ 

κηθξννξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εδαθψλ. 

Δπηπιένλ ζηε κειέηε «ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν», αλαθέξεηαη φηη ε ελαπφζεζε θαη 

εηζρψξεζε ξχπσλ ζην έδαθνο, είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα φρη κφλν ηεο 

Κχπξνπ αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Οη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ ζην έδαθνο πξνθαινχλ 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, κε ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο, ηελ έκκεζε ξχπαλζε ησλ πδάησλ 

θαη ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ηελ επηβίσζε επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ αιινίσζε ησλ θπζηθψλ 
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πφξσλ. Χο κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο δηάρπηεο αηηίεο εδαθηθήο ξχπαλζεο απνηειεί ε απμεκέλε ρξήζε 

αγξνρεκηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηδαληνθηφλσλ, ζηα πιαίζηα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

εηδηθφηεξα φηαλ απηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν. 

Έλα άιιν απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο «ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν» είλαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εδαθψλ ηεο Κχπξνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «θξίζηκεο πεξηνρέο» ή 

«επαίζζεηεο ζηελ απεξήκσζε» πεξηνρέο. Οη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζην θαηλφκελν πνηθίινπλ θαη 

ζπλδένληαη ηφζν κε θπζηθά θαηλφκελα φζν θαη κε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο ππξθαγηέο, ηελ εθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε επαθφινπζε κείσζε ηεο ζπλερνχο θαιιηεξγεηηθήο θξνληίδαο ζε 

απηέο. Ζ βηνπνηθηιφηεηα εμάιινπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ απεξήκσζε. 

Ζ γεληθεπκέλε ρξήζε ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ πέξαλ ησλ άκεζσλ επηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ 

έρεη θαη δεπηεξεχνπζεο επηπηψζεηο απφ ηελ έθιπζε CO2 απφ ηε βηνκεραλία παξαγσγήο δηδαληνθηφλσλ, 

εθπεθξαζκέλεο ζε θηιά ηζνδχλακνπ άλζξαθα (Carbon Equivalent CA - Lal, R., 2004) λα θπκαίλεηαη ζε έλα 

εχξνο 1.7 – 12,6 kg CE/Kg δξαζηηθήο νπζίαο κε κέζε ηηκή ηα 6,3 kg CE/Kg δξαζηηθήο νπζίαο. H κέζε 

έθιπζε C αλά εθηάξην γηα ηελ εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ππνινγίδεηαη ζε 1,4 Kg CE/ ha. Με βάζε ηα πην 

πάλσ δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη γηα ηε ρεκηθή δηδαληνθηνλία ελφο εθηαξίνπ 

θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέληξσλ, απαηηνχληαη 5 kg δξαζηηθήο νπζίαο diquat (Norm Impout- Output, 

ΗΓΔ), ππνινγίδεηαη φηη εθιχνληαη πεξίπνπ 31,4 Kg CE. Αληίζεηα, ε κέζε ηηκή γηα θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,0 – 8,6 Kg CE/ ha αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ κεραλήκαηνο, κε κέζε ηηκή 4 Κg CE 

/ha. 

Ζ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ κεηψλνπλ ηε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ απφ ρεκηθέο νπζίεο φπσο 

ηα δηδαληνθηφλα, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

απνηξέπνπλ ηηο ππξθαγηέο θαη ηελ απεξήκσζε θαη βειηηψλνπλ ην ηζνδχγην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηε γεσξγία. Βαζηθφ ζηφρν ηνπ κέηξνπ απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπο 

κε ηε κεραληθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ. 

Ζ πιήξεο απαγφξεπζε ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο ππφγεησλ 

θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ απφ ηελ απνξξνή ησλ αγξνρεκηθψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην έδαθνο. 

Δπηπιένλ ε κεραληθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπο θπξίσο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα 

ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα απηψλ ησλ εδαθψλ. Σερληθέο ειαθξηάο θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο κε 

ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ησλ αγξηφρνξησλ βειηηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ησλ εδαθψλ. Απμεκέλε πνζφηεηα 

νξγαληθήο νπζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ζηαζεξφηεξσλ ζπζζσκαησκάησλ ζην έδαθνο, 

κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δηάβξσζε ηνπ. Ζ νξγαληθή νπζία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηεί 

κεγάιεο πνζφηεηεο πγξαζίαο γη'απηφ θαη φηαλ πξνζηεζεί ζηα ειαθξά ακκψδε εδάθε, απηά ζπγθξαηνχλ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ, πεξηνξίδνληαο ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, ελψ νη 

κεκνλσκέλνη θφθθνη ηνπ εδάθνπο ζπλελψλνληαη θαη βειηηψλεηαη ε δνκή ηνπ. ηα βαξεηά αξγηιψδε εδάθε 

πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πνξψδνπο θαη ηεο δηαπεξαηφηεηαο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ απνζηξάγγηζε θαη ηνλ 

αεξηζκφ ηνπο. Σαπηφρξνλα, πξνζηαηεχεη ηα εδάθε απφ ηε δηάβξσζε γηαηί ππνβνεζά ζηε ζπλέλσζε ησλ 

θφθθσλ δεκηνπξγψληαο ζηαζεξά ζπζζσκαηψκαηα. Δπηπξφζζεηα, κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε αληαιιαγή αεξίσλ 

κεηαμχ ησλ πφξσλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη εθπνκπέο νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ληηξνπνίεζεο. 
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Με ηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο παξάγνληαη δηάθνξα νμέα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

νμχηεηα ηνπ εδάθνπο. Απηφ κεηψλεη έζησ θαη παξνδηθά ην pH ηνπ εδάθνπο, πξάγκα πνιχ επηζπκεηφ γηα ηα 

αιθαιηθά εδάθε ηεο Κχπξνπ, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε πξφζιεςε ησλ δηαθφξσλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ π.ρ. θσζθφξνπ θαη ηρλνζηνηρείσλ απφ ηηο ξίδεο. Δπίζεο, ε νξγαληθή νπζία βειηηψλεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα (C.EC) ηνπ εδάθνπο, κέζσ ηεο νπνίαο ην έδαθνο ζπγθξαηεί ηα δηάθνξα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία ζε αθνκνηψζηκε κνξθή. Δπίζεο, ε νξγαληθή νπζία πξνζθέξεη ην νξγαληθφ ππφζηξσκα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε 

απνζχλζεζε θαη απειεπζέξσζε ησλ δηάθνξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο ζε 

ζηνηρεία πνπ εχθνια κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ απφ ηα δέληξα.       

Χο εθ ησλ πην πάλσ, βηνπνηθηιφηεηα αλακέλεηαη λα ελδπλακσζεί εκκέζσο, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο 

ησλ εδαθψλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο απνθπγήο ηεο απεξήκσζεο φπσο έρεη αηηηνινγεζεί 

πην πάλσ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ζηελ απεξήκσζε 

αηηηνινγείηαη άκεζα απφ ηελ απνθπγή εθαξκνγήο ιαλζαζκέλσλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη έκκεζα κε ηελ 

απνηξνπή ηεο εγθαηάιεηςεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε επαθφινπζε κείσζε ηεο ζπλερνχο θαιιηεξγεηηθήο 

θξνληίδαο ζε απηέο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ απνηξνπή ηεο χπαξμεο μεξψλ δηδαλίσλ ζην έδαθνο, επηηπγράλεηαη κείσζε εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (ΝΟ2 θαη CH4), ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ θαη ησλ επηβιαβψλ αεξίσλ πνπ 

εθθξίλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο. Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε πεξηνξίδεη ηελ 

παξνπζία μεξήο βιάζηεζεο ζηα εδάθε ησλ νπσξψλσλ, πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε ρξήζε ησλ 

δηδαληνθηφλσλ, αθνχ ηα δηδάληα ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο, απνηακηεχνληαο παξάιιεια νξγαληθή νπζία. 

Αλακέλεηαη επηπιένλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ (δηδαληνθηφλσλ), ζεηηθφ ηζνδχγην 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, έκκεζα, κέζσ ηεο κείσζεο εθπνκπψλ απφ ηελ παξαζθεπή θαη εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ ζπληεινχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ θαηαδεηρζεί απφ ηελ 

SWOT Analysis γηα ηελ θππξηαθή γεσξγία θαη εμ νξηζκνχ εμππεξεηνχλ ηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηξηαζκφ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθαινχλ 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.  πγθεθξηκέλα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ 

CO2, κέζσ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ζα έρεη σο απνηέιεζκα: 

 ηε βειηίσζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κε ηελ απνθπγή ηεο έθπιπζεο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηα ρεκηθά δηδαληνθηφλα 

 ηε βειηίσζε ηνπ αεξηζκνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνζξφθεζεο θαη ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ ην 

έδαθνο, κέζσ ηεο ειαθξηάο θαηεξγαζίαο 

 ηε βειηίσζε ηεο δνκήο, ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο απνηξέπνληαο ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαη εκπινπηίδνληαο ην κε νξγαληθή νπζία, εηδηθά φπνπ εθαξκφδεηαη 

κεραληθή θαιιηέξγεηα κε ελζσκάησζε ησλ δηδαλίσλ ζην έδαθνο 

 δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο κεησκέλεο ελαπφζεζεο θαη εηζρψξεζεο ξχπσλ ζην έδαθνο 

 ζεηηθφ ηζνδχγην εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζσ ηεο κείσζεο εθπνκπψλ απφ ηελ παξαζθεπή 

θαη εθαξκνγή αγξνρεκηθψλ (δηδαληνθφλσλ) ζηελ εθκεηάιιεπζε 

 ηε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (ΝΟ2 θαη CH4) θαη επηβιαβψλ αεξίσλ πνπ εθθξίλνληαη 
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ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο, εθφζνλ ε απνπζία μεξψλ δηδαλίσλ κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπο ζην έδαθνο, απνηξέπεη ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο. 

Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο αγξνπεξηβαιινληηθήο δξάζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ζεκαίλεη επηπιένλ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ζα ηελ εθαξκφδνπλ. Μέζσ ηνπ Καζεζηψηνο ζα παξέρεηαη 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηελ ππφ αλαθνξά δξάζε, σο αληηζηάζκηζκα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο κε ην νπνίν ζα επηθνξηίδνληαη γηα λα ηελ εθαξκφδνπλ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ θαη ηα κέγηζηα αγξνπεξηβαιινληηθά νθέιε, ε θχξηα 

δξάζε ηνπ κέηξνπ ζα ηπγράλεη ηερληθήο πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηηο θχξηεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Κχπξνπ. 

Σν Μέηξν ζπλεηζθέξεη ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4. 

 

8.2.12.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.12.3.1. 10.1.1Α Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ησλ 
Φπιινβόισλ Γέλδξσλ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, κε εμαίξεζε ηηο ακπγδαιηέο 

θαη ηηο θνπληνπθηέο. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο 

αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή 

καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ θπηψλ. 

8.2.12.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ κέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.   

 

8.2.12.3.1.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 
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ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί . 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ . 

 

8.2.12.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Μέηξνπ. 

 

8.2.12.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, κε εμαίξεζε ηηο 

ακπγδαιηέο θαη ηηο θνπληνπθηέο. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

θαη  κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή 

κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα (θφζα ή πάια), βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 

θπηψλ. 

 

8.2.12.3.1.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπιινβφισλ δέληξσλ (κε εμαίξεζε 

ηελ ακπγδαιηά/ θνπληνπθηά): 0,1 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε.  

 

8.2.12.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε 
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κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο ζηα θπιινβφια 

νπσξνθφξα δέληξα, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  500 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ 

θφζηνπο. 

8.2.12.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Δληνπίδνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο πιεκειή ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ 

Δπηπξφζζεηα ην παξφλ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπιινβφισλ θαη 

πηζαλνλ νη αηηεηέο λα κελ έρνπλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη ηα θπιινβφια είλαη κεγάιε θαηεγνξία θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη πνηεο θαηεγνξίεο είλαη 

επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε. Οη επηιέμηκεο θαιιηέξγηεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα πξηλ απφ 

ηελ Πξνθήξπμε. 

8.2.12.3.1.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηηεηψλ ζην Μέηξν 

θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

Με ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο ζα πξέπεη επίζεο λα θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά νη επηιέμηκεο 

θαιιηέξγεηεο. 

8.2.12.3.1.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν Καζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.1.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.1.9.4.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια των Φυλλοβόλων Δζνδρων 

8.2.12.3.1.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 



288 

8.2.12.3.1.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 
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8.2.12.3.1.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.1.10.1.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια των Φυλλοβόλων Δζνδρων 

8.2.12.3.1.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 
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πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

 1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

8.2.12.3.1.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθώλ δηδαληνθηόλσλ  
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8.2.12.3.2. 10.1.1Β Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο Διηάο 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.2.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηεο ειηάο. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε 

ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 

θπηψλ. 

8.2.12.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη, ν νπνίνη ζα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ κέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν. 

8.2.12.3.2.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί . 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

 

8.2.12.3.2.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

8.2.12.3.2.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηεο Διηάο. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο 
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ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη  κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ 

εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, 

απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ 

θφκε ησλ θπηψλ. 

8.2.12.3.2.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο: 0,5 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

8.2.12.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

8.2.12.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο ειηάο, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  220 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο. 

 

8.2.12.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ην παξφλ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαη πηζαλνλ νη 

αηηεηέο λα κελ έρνπλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

8.2.12.3.2.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 
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8.2.12.3.2.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.2.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.2.9.4.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια τθσ Ελιάσ 

8.2.12.3.2.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.2.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
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exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.2.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.2.10.1.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια τθσ Ελιάσ 

8.2.12.3.2.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 
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β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.2.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθώλ δηδαληνθηόλσλ 
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8.2.12.3.3. 10.1.1Γ Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ησλ 
Δζπεξηδνεηδώλ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.3.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο 

ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή 

κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή 

κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 

θπηψλ. 

8.2.12.3.3.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ κέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν. 

8.2.12.3.3.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.12.3.3.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

8.2.12.3.3.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ 
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θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ.  Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο 

ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη  κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

ηελ εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία 

εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ 

απφ ηελ θφκε ησλ θπηψλ. 

8.2.12.3.3.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ δέληξσλ: 0,3 

εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

8.2.12.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο, κε βαζηθφ θξηηήξην ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

8.2.12.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηε κεραληθή θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ έλαληη ηεο ρξήζεο δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή, ζα 

παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε 225 Δπξψ/εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο. 

8.2.12.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ. 

8.2.12.3.3.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

8.2.12.3.3.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 
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8.2.12.3.3.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.3.9.4.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια των Εςπεριδοειδϊν 

8.2.12.3.3.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε είλαη ειέγμηκε κε επηηόπνπ έιεγρν 

 

8.2.12.3.3.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 
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Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.3.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.3.10.1.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια των Εςπεριδοειδϊν 

8.2.12.3.3.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 
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ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.3.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθώλ δηδαληνθηόλσλ  
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8.2.12.3.4. 10.1.1Γ Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ηνπ 
Παξαδνζηαθνύ Τνπίνπ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.4.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ησλ επηιέμηκσλ θαιιηεξγεηψλ. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο 

ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ 

εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, 

απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ 

θφκε ησλ θπηψλ. 

Ζ Γξάζε απεπζχλεηαη ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο ακπγδαιηάο, ραξνππηάο, θνπληνπθηάο θαη εληαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο αγξηνηξηαληαθπιιηάο (Rosa damaskina) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ. 

 

8.2.12.3.4.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ κέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.   

 

8.2.12.3.4.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί . 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί . 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 
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8.2.12.3.4.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

8.2.12.3.4.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ επηιέμηκσλ θαιιηεξγεηψλ. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο 

απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη  κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο 

θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα 

θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ θπηψλ. 

8.2.12.3.4.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη 0,1 εθηάξην. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

8.2.12.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

8.2.12.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο, ζε παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  180 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ 

πξφζζεηνπ θφζηνπο. 

8.2.12.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ. 

8.2.12.3.4.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 
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8.2.12.3.4.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

8.2.12.3.4.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.4.9.4.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια του Παραδοςιακοφ Τοπίου 

8.2.12.3.4.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν. 

8.2.12.3.4.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 
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Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

8.2.12.3.4.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.4.10.1.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια του Παραδοςιακοφ Τοπίου 

8.2.12.3.4.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 
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Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.4.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

 



306 

8.2.12.3.5. 10.1.1Δ Πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ θαη Δληνκνθηόλσλ ζηελ 
Καιιηέξγεηα ηεο Μπαλάλαο 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.5.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηελ αθαίξεζε ησλ παιηψλ θχιισλ ησλ δέληξσλ θαζψο θαη νιφθιεξσλ ησλ δέληξσλ 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη ηελ ελαπφζεζε ησλ θπηηθψλ απηψλ κεξψλ ζην έδαθνο, κεηαμχ ησλ γξακκψλ 

ηεο θπηείαο. Με ηελ πξαθηηθή απηή επηηπγράλεηαη ν επαξθήο αεξηζκφο θαη θσηηζκφο ηεο θπηείαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ γηα αληηκεηψπηζή ηνπο. Με ηελ ελαπφζεζε ησλ 

θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ζην έδαθνο, επηηπγράλεηαη επίζεο ν εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθή νπζία 

βειηηψλνληαο έηζη ηε δνκή θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ, ελψ κεηψλνληαη παξάιιεια θαη νη απψιεηεο ηεο 

εδαθηθήο πγξαζίαο ιφγσ εμάηκηζεο εμνηθνλνκψληαο έηζη ην δηαζέζηκν λεξφ άξδεπζεο. 

 

8.2.12.3.5.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν. 

 

8.2.12.3.5.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 
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8.2.12.3.5.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

8.2.12.3.5.5. Eligible costs 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη ε αθαίξεζε ησλ δέληξσλ ηεο θπηείαο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαζψο θαη ε 

αθαίξεζε κε θιάδεκα ησλ παιηψλ θχιισλ ησλ δέλδξσλ ηεο πθηζηάκελεο θπηείαο θαη ε ελαπφζεζε απηψλ 

ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ζην έδαθνο κεηαμχ ησλ γξακκψλ. Ζ Γξάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

γεσξγνχο θάζε ρξφλν θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην / Μάην. 

8.2.12.3.5.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο είλαη 0,1 εθηάξην. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

8.2.12.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

8.2.12.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ δέληξσλ ηεο θπηείαο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαζψο θαη ηελ αθαίξεζε κε θιάδεκα 

ησλ παιηψλ θχιισλ ησλ δέλδξσλ ηεο πθηζηάκελεο θπηείαο θαη ηελ ελαπφζεζε απηψλ ησλ θπηηθψλ 

ππνιεηκκάησλ ζην έδαθνο κεηαμχ ησλ γξακκψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο, ζα παξέρεηαη εηήζηα 

ελίζρπζε  800 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο. 

 

8.2.12.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 

Δπηπξφζζεηα ην παξφλ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο θαη πηζαλνλ 

νη αηηεηέο λα κελ έρνπλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

 

8.2.12.3.5.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 
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ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.5.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν 

 

8.2.12.3.5.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.5.9.4.1. Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ Χθμικϊν Ζιηανιοκτόνων και Εντομοκτόνων ςτθν Καλλιζργεια 
τθσ Μπανάνασ 

8.2.12.3.5.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν. 

 

8.2.12.3.5.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 
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Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.5.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.5.10.1.1. Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ Χθμικϊν Ζιηανιοκτόνων και Εντομοκτόνων ςτθν Καλλιζργεια 
τθσ Μπανάνασ 

8.2.12.3.5.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 
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Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 
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8.2.12.3.5.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ. 
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8.2.12.3.6. 10.1.1Ε Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Χεκηθώλ Εηδαληνθηόλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο 
Ακπέινπ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.6.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ θαιιηέξγεηψλ ηεο ακπέινπ. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο 

ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ 

εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, 

απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ 

θφκε ησλ θπηψλ. 

 

8.2.12.3.6.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.   

 

8.2.12.3.6.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii),φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.12.3.6.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.6.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ φισλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ακπέινπ.  Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο 

απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη  κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:  πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο 

θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα 

θαη  εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ θπηψλ. 

 

8.2.12.3.6.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ: 0,1 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο ακπέινπ, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  600 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο. 

 

8.2.12.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 

 

8.2.12.3.6.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 
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θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.6.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.6.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.6.9.4.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια τθσ Αμπζλου 

8.2.12.3.6.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.6.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 
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Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.6.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.6.10.1.1. Mθχανικι αντιμετϊπιςθ ηιηανίων - αποκλειςμόσ τθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων 
ςτθν Καλλιζργεια τθσ Αμπζλου 

8.2.12.3.6.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 
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Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 
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8.2.12.3.6.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε ρξήζε ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

 



318 

8.2.12.3.7. 10.1.1Ζ Ππξνπξνζηαηεπηηθνί ρεηξηζκνί ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο Ακπέινπ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.7.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηνλ θιαδνθάζαξν, δειαδή ηελ απνκάθξπλζε ή κεραληθή θαηαζηξνθή εξπφλησλ 

θιεκαηίδσλ πεξηκεηξηθά ηνπ ακπειψλα (1,5 κέηξν) θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηνπ 

ακπειψλα θαζαξνχ απφ δηδάληα ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθά κέζα (πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία 

εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα).  Ζ Γξάζε απηή 

απνζθνπεί ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ακπειψλα θαη ζηελ απνηξνπή κεηάδνζεο ππξθαγηάο δηακέζνπ ηνπ, απφ 

θιεκαηίδεο πνπ έξπνληαη ζην έδαθνο αιιά θαη απφ ηελ μεξή βιάζηεζε ε νπνία απνηειεί εχθιεθηε χιε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο απηφ πξνππνζέηεη θαη ηελ παξάιιειε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 10.1.1.Ε. 

 

8.2.12.3.7.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν. 

 

8.2.12.3.7.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 
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8.2.12.3.7.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

 

8.2.12.3.7.5. Eligible costs 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηνλ θιαδνθάζαξν, δειαδή ηελ απνκάθξπλζε ή κεραληθή θαηαζηξνθή εξπφλησλ 

θιεκαηίδσλ πεξηκεηξηθά ηνπ ακπειψλα (1,5 κέηξν) θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηνπ 

ακπειψλα θαζαξνχ απφ δηδάληα ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθά κέζα (πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία 

εδάθνπο, απνθνπή κε ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα).  Ζ δξάζε απηή 

απνζθνπεί ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ακπειψλα απφ ηηο θιεκαηίδεο πνπ έξπνληαη ζην έδαθνο αιιά θαη απφ ηελ 

μεξή βιάζηεζε ε νπνία απνηειεί εχθιεθηε χιε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ε νπνία ζα απνηξέπεη ηελ 

κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο δηάκεζνπ ηνπ ακπειψλα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο απηφ πξνππνζέηεη θαη ηελ παξάιιειε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 10.1.1.Ε. 

 

8.2.12.3.7.6. Eligibility conditions 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο, είλαη ε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 

10.1.1Ε κε ηίηιν: Απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο Υεκηθψλ Εηδαληνθηφλσλ ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο Ακπέινπ. 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ: 0,1 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ην Καζεζηψο απηφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

απφζηαζε ησλ ηεκαρίσλ απφ ηα θξαηηθά δάζε θαη ηηο θνηλφηεηεο (π.ρ. 2 ρικ). 

 

8.2.12.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ αληί ηεο ρεκηθήο 

δηδαληνθηνλίαο, ζηε θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  80 Δπξψ/ εθηάξην γηα 

θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο. 
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8.2.12.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ. 

 

8.2.12.3.7.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.7.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.7.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.7.9.4.1. Απομάκρυνςθ ι μθχανικι καταςτροφι ερπόντων κλθματίδων περιμετρικά του 
αμπελϊνα  

8.2.12.3.7.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.7.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
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general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.7.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.7.10.1.1. Απομάκρυνςθ ι μθχανικι καταςτροφι ερπόντων κλθματίδων περιμετρικά του 
αμπελϊνα  

8.2.12.3.7.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
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θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 
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Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.7.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Πξφθεηηαη γηα λέα θαηλνηφκν δξάζε ε νπνία δελ απνηεινχζε ζπλήζε πξαθηηθή. Ζ δξάζε εηλαη πξνιεπηηθή 

θαη απνζθνπεί ζην πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζεο θαζψο θαη ζηελ κείσζε  ησλ επηπηψζεσλ απφ ππξθαγίεο 
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8.2.12.3.8. 10.1.2Α Δθαξκνγή Κύθινπ Τξηεηνύο Ακεηςηζπνξάο ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο Παηάηαο 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.8.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο παξαδνζηαθνχ θαιιηεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηξηεηνχο 

ακεηςηζπνξάο κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ελαιιαγή κε έλα ρξφλν 

παηάηεο, έλα ρξφλν άιιε εηήζηα θαιιηέξγεηα εθηφο ησλ ζνιαλνεηδή θαη έλα ρξφλν απνθιεηζηηθή εθαξκνγή 

ρισξήο ιίπαλζεο. 

 

8.2.12.3.8.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ην επηπιένλ θνζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν.     

 

8.2.12.3.8.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.12.3.8.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.8.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο παξαδνζηαθνχ θαιιηεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηξηεηνχο 

ακεηςηζπνξάο κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ελαιιαγή κε έλα ρξφλν 

παηάηεο, έλα ρξφλν άιιε εηήζηα θαιιηέξγεηα εθηφο ησλ ζνιαλνεηδή θαη έλα ρξφλν απνθιεηζηηθή εθαξκνγή 

ρισξήο ιίπαλζεο, αληί ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο πνπ αθνξά θπξίσο κνλνθαιιηέξγεηα θαη κεξηθέο θνξέο 

ζχζηεκα δηεηνχο ακεηςηζπνξάο. 

 

8.2.12.3.8.6. Eligibility conditions 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη 

ην 0,5 εθηάξην. 

 

8.2.12.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή  ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζα παξέρεηαη εηήζηα 

ελίζρπζε  490 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο θαη ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Λφγσ ηηο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ακεηςηζπνξάο ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο θάηη πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο 

αηηεηέο 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 

 

8.2.12.3.8.9.2. Mitigating actions 

Θα πξέπεη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ θαζεζηψηνο λα δεκνζηεπηεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο νκάδεο 
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θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ακεηςηζπνξάο 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.8.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.8.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.8.9.4.1. Εφαρμογι ςυςτιματοσ τριετοφσ αμειψιςποράσ ςτθν Καλλιζργεια τθσ Πατάτασ 

8.2.12.3.8.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.8.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 
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Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.8.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.8.10.1.1. Εφαρμογι ςυςτιματοσ τριετοφσ αμειψιςποράσ ςτθν Καλλιζργεια τθσ Πατάτασ 

8.2.12.3.8.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 
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είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 
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8.2.12.3.8.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Μνλνθαιιηέξγεηα ή/ θαη ζχζηεκα δηεηνχο ακεηςηζπνξάο. 
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8.2.12.3.9. 10.1.2Β Δθαξκνγή Κύθινπ Τξηεηνύο Ακεηςηζπνξάο ζηηο Αξνηξαίεο Καιιηέξγεηεο 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.9.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο εμαεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο θαη ηε ρξήζε 

πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ θάζε έηνο. Ο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα 

ηεξήζεη εμαεηέο πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο, ζε δχν ηξηεηείο θχθινπο, Σν πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο ζα 

πξέπεη αλά ηξηεηία λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ςπραλζή ή κίγκα, ρισξή ιίπαλζε θαη ζηηεξά  ζε 

μερσξηζηά έηε. 

 

8.2.12.3.9.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν.     

 

8.2.12.3.9.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.12.3.9.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.9.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ απψιεηα ηνπ αθαζάξηζηνπ θέξδνπο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο, αληί ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ησλ 

ζηηεξψλ. 

 

8.2.12.3.9.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηα 

ζηηεξά είλαη 1 εθηάξην. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή  ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ ζα παξέρεηαη εηήζηα 

ελίζρπζε  265 Δπξψ/ εθηάξην γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο θαη ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο πιεκειή ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ 

Δπηπξφζζεηα ην παξφλ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο θαη πηζαλνλ νη 

αηηεηέο λα κελ έρνπλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Λφγσ ηηο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ακεηςηζπνξάο ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο θάηη πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο 

αηηεηέο 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ. 
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8.2.12.3.9.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ 

απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο θαζψο θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

Θα πξέπεη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ θαζεζηψηνο λα δεκνζηεπηεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο νκάδεο 

θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ακεηςηζπνξάο 

Δπηπξφζζεηα, γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζα πξέπεη λα δεκνζηεπηεί 

θαηάινγνο κε ηηο ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζπφξνπ αλά θαιιηέξγεηα/έθηαζε.  

Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ αγνξάο επαξθνχο πνζφηεηαο 

ζπφξνπ αλά έηνο καδί κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ελίζρπζεο. 

 

8.2.12.3.9.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

8.2.12.3.9.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.9.9.4.1. Εφαρμογι ςυςτιματοσ τριετοφσ αμειψιςποράσ ςτισ Αροτραίεσ Καλλιζργειεσ  

8.2.12.3.9.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

Ο έιεγρνο ρξήζεο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζα γίλεηαη δηνηθεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ απνδεηθηηθψλ αγνξάο 

ζπφξνπ πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη κε ηελ αίηεζε θαζψο θαη κε ηελ ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ γηα πξνζδηνξηζκφ 

ηήξεζεο ηεο αλαινγίαο πνζφηεηαο ζπφξνπ/θαιιηέξγεηαο 

 

8.2.12.3.9.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
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of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.9.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.9.10.1.1. Εφαρμογι ςυςτιματοσ τριετοφσ αμειψιςποράσ ςτισ Αροτραίεσ Καλλιζργειεσ  

8.2.12.3.9.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 
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δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 
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Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.9.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Μνλνθαιιηέξγεηα ζηηεξψλ 
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8.2.12.3.10. 10.1.3A Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο Παηάηαο 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.10.1. Description of the type of operation 

Πξνψζεζε ελφο ζπζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (Ο.Γ.Π. – ΗCM) παηαηψλ, ην νπνίν 

γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα ζπλνδεχεηαη κε πξαθηηθέο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

ελαπνκελφλησλ (ζθάξησλ) θνλδχισλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπγθνκηδήο θαη νη νπνίνη 

απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο ησλ εδαθψλ απφ παζνγφλα. 

 

8.2.12.3.10.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν.    

 

8.2.12.3.10.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.12.3.10.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.10.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ιίπαλζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θάζε ηξία ρξφληα 

εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο εδάθνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ θχξησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (N,P,K), θαη ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθάξησλ θνλδχισλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπγθνκηδήο. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εηήζηαο πηζηνπνίεζεο απφ έλα ηδησηηθφ, 

αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή  ηδησηηθνχ πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (GLOBALGAP, TESCO NATURE CHOICE, θηι). 

 

8.2.12.3.10.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα παηάηαο, είλαη 0.5 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

 

8.2.12.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή  πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, 

ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  300 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο θαη ηνπ δηαθπγφληνο 

εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 

 

8.2.12.3.10.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 
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ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.10.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.10.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.10.9.4.1. Διαχείριςθ λίπανςθσ, διαχείριςθ κονδφλων και πιςτοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ παραγωγισ ςτθ Καλλιζργεια τθσ Πατάτασ 

8.2.12.3.10.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ εηήζηα πηζηνπνίεζε ειέγρεηαη δηνηθεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.10.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν Μ10.f  ηνπ Μέηξνπ. 
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List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.10.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.10.10.1.1. Διαχείριςθ λίπανςθσ, διαχείριςθ κονδφλων και πιςτοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ παραγωγισ ςτθ Καλλιζργεια τθσ Πατάτασ 

8.2.12.3.10.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 
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γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 
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Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.10.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή πεξηιακβάλεη ηελ κνλνθαιιηέξγεηα παηάηαο, ρσξίο πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ 

εδάθνπο. 

Δπίζεο φια ηα ππνινίκκαηα θνλδχισλ παξέκελαλ εληφο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ ηεκαρίνπ ρσξίο λα 

ζπιιερζνχλ. 
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8.2.12.3.11. 10.1.3B Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ησλ Δζπεξηδνεηδώλ 

Sub-measure:  

 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.11.1. Description of the type of operation 

Πξνψζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (Ο.Γ.Π. – ΗCM) εζπεξηδνεηδψλ, 

ην νπνίν γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα ζπλνδεχεηαη κε ρξήζε παγίδσλ γηα καδηθή 

παγίδεπζε ερζξψλ. 

 

8.2.12.3.11.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη, νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν.    

 

8.2.12.3.11.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί . 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.12.3.11.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.11.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ιίπαλζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θάζε ηξία ρξφληα 

εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο εδάθνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ θχξησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (N,P,K), ην θφζηνο αγνξάο θαζψο θαη ηελ αλζξψπηλε εξγαζία γηα ηνπνζέηεζε παγίδσλ  καδηθήο 

παγίδεπζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εηήζηαο πηζηνπνίεζεο απφ έλα ηδησηηθφ, 

αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή  ηδησηηθνχ πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (GLOBALGAP, TESCO NATURE CHOICE, θηι). 

 

8.2.12.3.11.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ, είλαη 0.5 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή  Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

εζπεξηδνεηδψλ, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε 510 Δπξψ/ εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο θαη 

ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη γηα πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 

 

8.2.12.3.11.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 
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ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.11.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν 

 

8.2.12.3.11.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.11.9.4.1. Διαχείριςθ λίπανςθσ, τοποκζτθςθ παγίδων και πιςτοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ παραγωγισ ςτθν Καλλιζργεια των Εςπεριδοειδϊν 

8.2.12.3.11.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ εηήζηα πηζηνπνίεζε ειέγρεηαη δηνηθεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.11.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 
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List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ Μέηξνπ. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.11.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.11.10.1.1. Διαχείριςθ λίπανςθσ, τοποκζτθςθ παγίδων και πιςτοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ παραγωγισ ςτθν Καλλιζργεια των Εςπεριδοειδϊν 

8.2.12.3.11.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 
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 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 

 

Minimum activities 
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Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.11.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή πεξηειακβάλεη ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ ρσξίο πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ 

εδάθνπο. Ζ αληηκεηψπηζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ πξαγκαηνπνίήην κε ηελ ρξήζε ρεκηθψλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

 



348 

8.2.12.3.12. 10.2.1 Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, βηώζηκε ρξήζε θαη 
αλάπηπμε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ  

Sub-measure:  

 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 

agriculture 

8.2.12.3.12.1. Description of the type of operation 

Παξνρή θηλήηξσλ γηα δηαηήξεζε ησλ ππφ εμαθάληζε πιεζπζκψλ ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ. 

Δηδηθφηεξα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ παξαγσγφ, 

απφ ηε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ απψιεηα  εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ κε λέεο απνδνηηθφηεξεο πνηθηιίεο ακπέινπ. 

 

8.2.12.3.12.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.    

  

 

8.2.12.3.12.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 
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8.2.12.3.12.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

 

8.2.12.3.12.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν θαη ηα επηκέξνπο Καζεζηψηα. πγθεθξηκέλα θαιχπηεηαη ην δηαθπγφλ εηζφδεκα 

απφ ηε θχηεπζε θαη δηαηήξεζε ζπάληαο παξαδνζηαθήο πνηθηιίαο, αληί ηεο θχηεπζεο εθιεθηήο λέαο 

πνηθηιίαο ακπέινπ. 

 

8.2.12.3.12.6. Eligibility conditions 

Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, 0,1 εθηάξηα. 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  250 Δπξψ/ 

εθηάξην γηα θάιπςε ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γηαθξίλνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ 
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8.2.12.3.12.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο.  Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

 

8.2.12.3.12.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.12.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.12.9.4.1. Φφτευςθ και διατιρθςθ ςπάνιασ παραδοςιακισ ποικιλίασ 

8.2.12.3.12.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.12.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 
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Παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε απνηεινχλ νη πνηθηιίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν γηα αηψλεο θαη είλαη ην Μαξαζεχηηθν (ή Βακβαθάδα), ε Λεπθάδα, ε Πξσκάξα, 

ην πνχξηηθν, ε Μσξνθαλέιια, ην Γηαλλνχδη, ην Φινχξηθν, ε Καλέιια θαη ην κνην. 

ιεο νη πξνηαζείζεο πνηθηιίεο είλαη ληφπηεο θαη σο ηέηνηεο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ην δηάζεκν Γάιιν 

ακπεινγξάθν  θ. Pierre Galet (Progres Agricole et Viticole, 1990, 107, No11). 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.12.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.12.10.1.1. Φφτευςθ και διατιρθςθ ςπάνιασ παραδοςιακισ ποικιλίασ 

8.2.12.3.12.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Οη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο αλαθέξνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηελ ζπλέρεηα, θαη αθνξνχλ: 

Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

 Διάρηζηε εδαθνθάιπςε: Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή / θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε 

θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ. 

 Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο: ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηά ηηο ηζνυςείο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηδηαίηεξα 

ζηα αξγηιψδε θαη γεληθφηεξα βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε. 

Οη αλαβαζκίδεο/μεξνιηζηέο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα 
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δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 

 Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο αλ γίλεηαη 

γηα ιφγνπο θπηνπξνζηαζίαο:  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο 

είλαη ζην ξψγν ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη. 

Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζβψισλ θαη ην ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. 

Αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη παξαγσγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξά θάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα: 

α) αμηνπνίεζε ηνπο γηα ζθνπνχο βφζθεζεο. 

β) γηα ηηο εηήζηεο θπηείεο θνπή γηα θάιπςε ή ελζσκάησζε ζην έδαθνο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο, ελψ επηηξέπεηαη ην θάςηκν δέλδξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Οη αηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε: 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 31.12.1991, ζ. 1) (άξζξα 4 θαη 5) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: 

1.2.1 Ύδαηα 

1.2.2 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα  

1.3 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

1.4 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

Σα πεξηερφκελα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ θεθαιαίσλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

Other relevant national/regional requirements 

πκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ (Πξφγξακκα Γξάζεο, 

Κ.Γ.Π. 258/2013). 
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Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.12.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Φχηεπζε θαη δηαηήξεζε βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ κε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα. 
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8.2.12.3.13. 10.2.2 Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, βηώζηκε ρξήζε θαη 
αλάπηπμε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δώσλ 

Sub-measure:  

 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 

agriculture 

8.2.12.3.13.1. Description of the type of operation 

Παξνρή θηλήηξσλ γηα δηαηήξεζε ησλ ππφ εμαθάληζε πιεζπζκψλ ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ. Δηδηθφηεξα 

παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ην παξαγσγφ απφ ηε 

δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ απψιεηα  εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ κε λέεο απνδνηηθφηεξεο θπιέο δψσλ. 

 

8.2.12.3.13.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.    

8.2.12.3.13.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ii) θαη (γ)(iii), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ,φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.12.3.13.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 
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8.2.12.3.13.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ 

πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν θαη ηα επηκέξνπο Καζεζηψηα. πγθεθξηκέλα θαιχπηεηαη ην δηαθπγφλ εηζφδεκα 

απφ ηελ εθηνξθή θαη δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ αληί ηεο εθηξνθήο λέσλ βειηησκέλσλ θπιψλ 

δψσλ. 

 

8.2.12.3.13.6. Eligibility conditions 

Καηνρή θαη εθηξνθή αξηζκνχ λφκηκσλ παξαγσγηθψλ παξαδνζηαθψλ δψσλ ειηθίαο 12 κελψλ θαη άλσ θαηά 

ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εθθίλεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα αλαιακβάλνπλ δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 

8.2.12.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.12.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε  300 Δπξψ/ κνλάδα 

δσηθνχ θεθαιαίνπ γηα θάιπςε ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.12.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Ζ εκπεηξία ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαηέδεημε φηη ην παξφλ θαζεζηψο είλαη ζε γεληθά 

πιαίζηα ειέγμηκν. Λφγσ ηνπ φηη ν έιεγρνο αθνξά ηνλ θαηλφηππν ηνπ δψνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά θαηξνχο 

πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο αηηεηψλ κε ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ. Αλακέλεηαη φηη παξφκνηα πξνβιήκαηα ζα 

ππάξρνπλ θαη ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

 

8.2.12.3.13.9.2. Mitigating actions 

Γηα επίιπζε δηαθσληψλ ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί αλεμάξηεηε επηηξνπή ελζηάζεσλ πνπ λα απαξηίδεηαη θαη απφ 

φξγαλα εθηφο ηνπ ζψκαηνο πνπ ζα νξηζζεί γηα λα δηελεξγεί ηνπο επηηνπίνπο ειέγρνπο. 
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8.2.12.3.13.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν θαζεζηψο είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.12.3.13.9.4. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.13.9.4.1. Εκτροφι και διατιρθςθ παραδοςιακϊν φυλϊν ηϊων 

8.2.12.3.13.9.4.1.1. Verification methods of commitments 

Ζ Γξάζε ζα ειέγρεηαη κε επηηφπην έιεγρν 

 

8.2.12.3.13.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 

Οη παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ δξάζε είλαη: 

 ε απηφρζνλε (ληφπηα) θπιή βννεηδψλ 

 ε ληφπηα θπιή πξνβάηνπ (θππξηαθφ παρχνπξν) 

 ε ληφπηα θπιή αίγαο (αίγα Μαραηξά) 
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Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

8.2.12.3.13.10.1. Agri-environment-climate commitments 

8.2.12.3.13.10.1.1. Εκτροφι και διατιρθςθ παραδοςιακϊν φυλϊν ηϊων 

8.2.12.3.13.10.1.1.1. Baseline 

Relevant GAEC and/or SMR 

Oη αηηεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

 Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο 

Ηαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΔ L 31 ηεο 1.2.2002, ζ. 1) 

 Οδεγία 96/22/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996, γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ νπζηψλ κε νξκνληθή ή ζπξενζηαηηθή δξάζε θαη ησλ β-αληαγσληζηηθψλ 

νπζηψλ ζηε δσηθή παξαγσγή γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

81/602/ΔΟΚ, 88/146/ ΔΟΚ θαη 88/299/ΔΟΚ  

 Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ 

 Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Ηνπιίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 820/97  

 Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε 

ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 θαη ησλ νδεγηψλ 92/102/ΔΟΚ θαη 64/432/ΔΟΚ  

 Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Μαΐνπ 2001, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη εμάιεηςεο νξηζκέλσλ 

κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ εγθεθαινπαζεηψλ  
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 Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ 

θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κφζρσλ  

 Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ 

 Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα 

εθηξνθεία 

Οη ππνρξεψζεηο αλαθαίξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides 

Γελ εθαξκφδεηαη 

 

Other relevant national/regional requirements 

Γελ εθαξκφδεηαη 

 

Minimum activities 

Οη ειάρηζηεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηνχλ νη αηηεηέο αλαθέξνληαη πεξηγξαθηθά ζην Κεθάιαην "1.2 

Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε", ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

8.2.12.3.13.10.1.1.2. Relevant usual farming practices 

Δθηξνθή λέσλ βειηησκέλσλ θπιψλ δψσλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

 

8.2.12.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.12.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Έρεη γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζηα επηκέξνπο Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ. 

 

8.2.12.4.2. Mitigating actions 

Έρεη γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζηα επηκέξνπο Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ. 
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8.2.12.4.3. Overall assessment of the measure 

Έρεη γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζηα επηκέξνπο Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ. 

 

8.2.12.5. Information specific to the measure 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 

under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 

phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 

general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 

have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 

of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 

national legislation 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VΙ. 

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 

erosion 
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Οη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ακπέινπ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ δξάζε είλαη: 

 ην Μαξαζεχηηθν (ή Βακβαθάδα) 

 ε Λεπθάδα 

 ε Πξσκάξα 

 ην πνχξηηθν 

 ε Μσξνθαλέιια 

 ην Γηαλλνχδη 

 ην Φινχξηθν 

 ε Καλέιια 

 ην κνην. 

ιεο νη πξνηαζείζεο πνηθηιίεο είλαη ληφπηεο θαη σο ηέηνηεο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ην δηάζεκν Γάιιν 

ακπεινγξάθν  θ. Pierre Galet (Progres Agricole et Viticole, 1990, 107, No11). 

  

Οη παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ δξάζε είλαη: 

 ε απηφρζνλε (ληφπηα) θπιή βννεηδψλ 

 ε ληφπηα θπιή πξνβάηνπ (θππξηαθφ παρχνπξν) 

 ε ληφπηα θπιή αίγαο (αίγα Μαραηξά) 

 

8.2.13.  
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8.2.14. M11 - Organic farming (art 29) 

8.2.14.1. Legal basis 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

Άξζξν 29, Βηνινγηθή γεσξγία 

Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο 

8.2.14.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Κχπξν αλ θαη αθφκε βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε ξαγδαία. Σν ηέινο ηνπ 2002 νη εγγεγξακκέλνη παξαγσγνί ζην Μεηξψν 

Βηνθαιιηεξγεηψλ αλέξρνληαλ ζηνπο 45 κε κηα έθηαζε 160 εθηαξίσλ (0,12% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο), 

ελψ ζήκεξα ν αξηζκφο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ αλέξρεηαη ζηνπο 719, ε δε βηνθαιιηεξγνχκελε έθηαζε 

αλέξρεηαη ζηηο 3.964 εθηάξηα (3,01% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ζε ζχγθξηζε κε 5% ζηα 28 

Κξάηε Μέιε ζε επίπεδν ΔΔ). 

εκαληηθφηεξεο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά θαη ςπραλζή – 49% ηεο 

έθηαζεο), νη ειηέο (27%), ηα ακπέιηα (7%) θαη ζε κηθξφηεξεο εθηάζεηο ηα αξσκαηηθά θπηά, ηα 

εζπεξηδνεηδή, ηαιαραληθά, ηα θπιινβφια δέλδξα, θ.ά. ζνλ αθνξά ζηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία απηή 

βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, κε κηα δξαζηεξηνπνίεζε δεθαέμη ζπλνιηθά κνλάδσλ. 

Ζ ζηήξημε, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέηξνπ, απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε γηα κεηαηξνπή θαη δηαηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη παξέρεηαη κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηνπο αγξφηεο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα, απαληψληαο έηζη ζηελ απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ ζηήξημε παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ λα 

ζηξαθνχλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ζε κεζφδνπο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, φπσο νξίδνληαη 

ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007, ζηνρεχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ κεζφδσλ κεηά απφ 

ηελ αξρηθή πεξίνδν. 

Σν Μέηξν ζηήξημεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

θαηαδεηρζεί απφ ηελ SWOT Analysis γηα ηελ θππξηαθή γεσξγία θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, ηελ απνηξνπή ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2. 

Οη γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζεί ε βηνινγηθή γεσξγία, ζπκβάιινπλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, ζην κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαζψο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ζπλζεηηθψλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο ακεηςηζπνξάο θαη 

επηηξέπνληαο ηε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ (π.ρ. θνπξηέο δψσλ εθηαηηθήο εθηξνθήο θαη θπηηθέο 

θνκπφζηεο) πνπ βειηηψλνπλ ηε δνκή ηνπ εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε νξγαληθή χιε. 

Ζ απμεκέλε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ, ζπλζεηηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ 

ιηπαζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ 

θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ιφγσ ηεο απνξξνήο ησλ πην πάλσ εηζξνψλ ζην έδαθνο. Ζ βειηίσζε ηεο 
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πνηφηεηαο ησλ πδάησλ απφ ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ βηνινγηθήο γεσξγίαο (απαγφξεπζε ρξήζεο ζπλζεηηθψλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ), επηηπγράλεηαη κε ηελ απνηξνπή απνξξνήο 

επηθίλδπλσλ αγξνρεκηθψλ νπζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην έδαθνο πξνο ηηο ιεθάλεο απνξξνήο. Δπηπξφζζεηα 

ζε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα αδψηνπ 

απφ ηε δηαζπνξά δσηθήο θνπξηάο γηα ηε ζξέςε ησλ θπηψλ, αλέξρεηαη ζηα 17 kg αδψηνπ αλά έηνο. 

Oη πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζπλερή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ 

θαη κεησκέλε εδαθηθή θαηεξγαζία, επηθέξνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο γνληκφηεηαο θαη 

δνκήο ηνπ εδάθνπο. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξαθηηθψλ ζην έδαθνο είλαη ν πεξηνξηζκέλνο 

αεξηζκφο, ε κείσζε ησλ σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπγθξάηεζεο 

πγξαζίαο. Αληίζεηα ε βηνινγηθή γεσξγία έρεη σο γεληθή αξρή ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο πνπ 

θηινμελεί ην έδαθνο θαη ηε θπζηθή γνληκφηεηα ηνπ, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ θαζψο θαη 

ηελ απνηξνπή θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ζπκπίεζεο θαη δηάβξσζεο. Ζ ζξέςε ησλ θπηψλ ζηε βηνινγηθή 

γεσξγία επηηπγράλεηαη πξσηίζησο κέζσ ηνπ εδαθηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηε 

ρξήζε ιηπαζκάησλ φπσο γίλεηαη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία. Γηα απηφ ην ιφγν, νη πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη 

ζηε βηνινγηθή θπηηθή παξαγσγή ζηεξίδνληαη γχξσ απφ ηε θηινζνθία ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

δνκήο ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ.  Πην ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο ησλ 

δηδαλίσλ επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο κεραληθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο κε ηερληθέο άξνζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο πνπ παξάιιεια δηαηεξνχλ θαη απμάλνπλ ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο, βειηηψλνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ θαη απνηξέπνπλ ηε ζπκπίεζε θαη ηε δηάβξσζή ηνπ. Ζ γνληκφηεηα 

θαη ε βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο δηαηεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη κε ηελ πνιπεηή ακεηςηζπνξά 

πνπ πεξηιακβάλεη ςπραλζή θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο ρισξήο ιίπαλζεο θαη κε ηε δηαζπνξά δσηθήο θνπξηάο ή 

νξγαληθψλ πιψλ. 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα ησλ αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή κείσζε. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο θαη ε κνλνθαιιηέξγεηα, πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηε ζπκβαηηθή γεσξγία, ζεσξνχληαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ εμαθάληζε απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Ζ 

βειηίσζε θαη δηαηήξεζε  ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε βηνινγηθή γεσξγία επηηπγράλεηαη άκεζα αιιά θαη 

έκκεζα κε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε θπηηθή αιιά θαη ηε δσηθή παξαγσγή, φπσο: 

 ακεηςηζπνξά 

 ρισξή ιίπαλζε 

 απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ νπζηψλ (θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ) 

 πξνψζεζε ηεο εθηαηηθήο γεσξγίαο παξά ηεο εληαηηθήο 

 ρξήζε ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ηνπηθψλ θπιψλ δψσλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο. 

 απνθιεηζκφο ρξήζεο Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (ΓΣΟ) θαη πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη 

απφ ή κε ΓΣΟ. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ νξγαληθψλ 

πιηθψλ, παξαπξντφλησλ δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη κε ηελ εηζξνή ηνπο ζηε θπηηθή θαη ηε δσηθή 

παξαγσγή. Οη θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ελζαξξχλνπλ ηηο πην πάλσ πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ 

επαλαθνξά ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. 

Ζ απαγφξεπζε ρξήζεο αλφξγαλσλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αθνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην έδαθνο, 
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εθιχνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ακκσλίαο. 

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο απνζηνιήο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ νξηδφληησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο γηαηί είλαη ην πιένλ ελδεδεηγκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζηηο αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 5 

ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: 

Πξνηεξαηφηεηα 4: Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

γεσξγία, κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

β) βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ 

θπηνθαξκάθσλ· 

γ) πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο 

Πξνηεξαηφηεηα 5: Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο 

γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

γ) δηεπθφιπλζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνπξντφλησλ, απνβιήησλ, 

ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ εθηφο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο βηννηθνλνκίαο· 

δ) κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία 

ε) πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία. 

 

8.2.14.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.14.3.1. Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

Sub-measure:  

 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods 

 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods  

8.2.14.3.1.1. Description of the type of operation 

Καηαβάιιεηαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνπο γεσξγνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, ηε ζηξνθή ζε 

πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο ή ηε δηαηήξεζή ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 834/2007. H ζηήξημε θαηαβάιιεηαη αλά εθηάξην επηιέμηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο. Οη εληζρχζεηο ζα 

ρνξεγνχληαη εηεζίσο γηα λα απνδεκηψλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξφζζεησλ 

δαπαλψλ θαη ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο, σο απνηέιεζκα ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλειήθζεζαλ. Σν κέηξν 
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εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο απφ ην Κξάηνο. 

 

8.2.14.3.1.2. Type of support 

Σν πνζφ ελίζρπζεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν εηεζίσο, αλά εθηάξην επηιέμηκεο έθηαζεο, γηα πεξίνδν 

έμη εηψλ. 

 

8.2.14.3.1.3. Links to other legislation 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), Άξζξν 14, Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Οξηδφληηα Ννκνζεζία, Κεθάιαην Η ηνπ ηίηινπ VI (Πνιιαπιή πκκφξθσζε), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο Άκεζεο Δληζρχζεηο, άξζξν 4 (1) (γ) (ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα, 

δηαηήξεζε γεσξγηθήο έθηαζεο), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 834/2007 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 889/2008 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 

εθαξκνγήο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί βηνινγηθήο παξαγσγήο λφκνο 227(Η)/2004 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε 

λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.14.3.1.4. Beneficiaries 

Γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη πιεξνχλ ηνλ φξν ηνπ «ελεξγνχ γεσξγνχ», φπσο θαζνξίδεηαη 

ζηνλ Καλνληζκφο (ΔΚ) 1307/2013.  

 

8.2.14.3.1.5. Eligible costs 

Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο: 

 ε ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε είλαη ηα 0,3 εθηάξηα. 

 λα αλαιακβάλνπλ ζρεηηθή δέζκεπζε γηα έμη έηε. 

 λα ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 834/2007 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ 

επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηνπ πεξί Βηνινγηθήο Παξαγσγήο Νφκνπ 227(Η)/2004 ηεο 
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Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα ζπκπεξίιεςε ζην 

κεηξψν βηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο 

ζρεδίνπ ζηήξημεο. 

 λα αλαιάβνπλ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ έληαμε ηνπο ζε ζχζηεκα 

ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ππνγξάθνληαο ζχκβαζε κε έλα εγθεθξηκέλν 

Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. 

 γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, λα πξνζθνκίδεηαη θαη λα ηεξείηαη θαηάιιειν ζρέδην ακεηςηζπνξάο 

ηξηεηνχο ηνπιάρηζην θχθινπ, ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη λα επηδνηείηαη θαη ε 

θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ γηα ρισξή ιίπαλζε θαη λα επηδνηείηαη, (νη θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ γηα ρισξή 

ιίπαλζε ιακβάλνπλ ελίζρπζε ίζνπ χςνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηελ νπνία δηαδέρνληαη). 

 λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ηνπ ΚΟΑΠ εηήζηα 

βεβαίσζε ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηνπ παξφληνο 

κέηξνπ ζηήξημεο ε νπνία ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο κε ηνλ νπνίν 

δηαηεξνχλ ζχκβαζε γηα ζθνπνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. 

 ζηε κνλάδα παξαγσγήο ή ηηο εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ην παξφλ κέηξν 

ζηήξημεο, θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ αξρψλ ειέγρνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ 

πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο κέηξνπ ζηήξημεο. 

 λα ηεξνχλ ηηο Καιέο Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο, θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο. 

 φζνη γεσξγνί εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε βηνινγηθή γεσξγία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο (ζχλδεζε κε ην κέηξν 

«Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεο θαη θαηάξηηζεο»). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δξάζεσλ έρνπλ επηιεγεί ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη ηφζν ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο φζν θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησ Πίλαθα. 
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Πίνακας 11.1 

 

8.2.14.3.1.6. Eligibility conditions 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ην πξφζζεην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηε 

Βηνινγηθή Γεσξγία. Οη πάγηεο δαπάλεο θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε, 

δελ είλαη επηιέμηκεο (κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηα επελδπηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο). Ννείηαη φηη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη 

γηα ζπκκεηνρή ζην Μέηξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, δελ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο εληζρχζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζηα Μέηξα, ππφ ην άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1305/2013. 

Οη δηθαηνχρνη ηεο ζηήξημεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία πξέπεη λα ηεξνχλ ηε βάζε εθθίλεζεο θαη επηδνηνχληαη 

κφλν γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

Βάζε εθθίλεζεο απνηεινχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νξηδφληηαο λνκνζεζίαο 

θαη είλαη: 

 νη θαλφλεο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο 

Γηαρείξηζεο θαη ηηο Καιέο Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) 1306/2013. 

 ηα ζπλαθή θξηηήξηα γηα ηε δηαηήξεζε γεσξγηθήο έθηαζεο θαη ηελ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
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θαζνξίδεηαη ζχκθσλα ην άξζξν 4 (1γ εδάθην δχν θαη ηξία) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο 

Άκεζεο Δληζρχζεηο. 

 ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Κψδηθαο Οξζήο 

Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο). 

 

8.2.14.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

8.2.14.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ην χςνο ελίζρπζεο βαζίδεηαη ζην 

δηαθπγφλ εηζφδεκα ιφγσ κεησκέλεο παξαγσγήο θαη επηπξφζζεησλ δαπαλψλ (εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο 

πηζηνπνίεζεο ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ην Μέηξν 3 γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο), πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο. 

Σν χςνο ελίζρπζεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή, θαηά νκαδνπνηεκέλε θαηεγνξία, έρεη σο αθνινχζσο: 

1. ακπέιηα (επηηξαπέδηα θαη νηλνπνηήζηκα), πνιπεηή αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, κνχξα θαη 

αξδεπφκελεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο (κε εμαίξεζε ηηο ραξνππηέο θαη θνηληθηέο): 900 

επξψ αλά εθηάξην. 

2. μεξηθέο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο, ραξνππηέο, θνηληθηέο:  600 επξψ αλά εθηάξην. 

3. ιαραληθά, παηάηεο, αξδεπφκελα φζπξηα, αξάπηθα θηζηίθηα, κνλνεηή αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

θπηά, ζηέβηα: 600 επξψ αλά εθηάξην. 

4. εηήζηεο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, θηελνηξνθηθά θπηά, ςπραλζή γηα ρισξή ιίπαλζε θαη άιιεο 

εηήζηεο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο): 350 επξψ αλά εθηάξην. Δπηιέμηκεο γηα επηδφηεζε είλαη νη εθηάζεηο νη 

νπνίεο δηαζπλδένληαη κε ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαζχλδεζεο ζα 

θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο θάζε πξνθήξπμεο. 

Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο ζηε δσηθή παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζηα 450 επξψ αλά εθηάξην βνζθφηνπνπ ηφζν γηα 

ηηο αίγεο φζν θαη γηα ηα πξφβαηα. 

 

8.2.14.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.14.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ Μέηξνπ. 

8.2.14.3.1.9.2. Mitigating actions 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ Μέηξνπ. 
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8.2.14.3.1.9.3. Overall assessment of the measure 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ Μέηξνπ. 

 

8.2.14.3.1.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ Μέηξνπ. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 

 

8.2.14.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.14.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Λφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ακεηςηζπνξάο, ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο, θάηη πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο 

αηηεηέο. 

 

8.2.14.4.2. Mitigating actions 

Θα πξέπεη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο λα δεκνζηεχεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο 
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νκάδεο θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ακεηςηζπνξάο. 

Δπίζεο ζηελ πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαζχλδεζεο μεξηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ κε ηε βηνινγηθή γεσξγία. 

 

8.2.14.4.3. Overall assessment of the measure 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ Μέηξνπ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξνη 

θίλδπλνη. Παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα ζηελ δήισζε μεξηθψλ θαη αξδεπνκέλσλ θαιιηεξγεηψλ αθνχ ζρεηηθφ 

ζεκείν δήισζεο απνπζίαδε απφ ηελ εληαία αίηεζε. 

Σν Μέηξν είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

 

8.2.14.5. Information specific to the measure 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 

of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 

relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 

costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 

relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 

Article 9 of this Regulation 

Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο γηα εθαξκνγή Βηνινγηθήο Παξαγσγήο Πξντφλησλ 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Τπνινγίδεηαη δειαδή ην δηαθπγφλ εηζφδεκα ηνπ γεσξγνχ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο αιιά θαη ην 

επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ γεσξγφ απφ ηελ εθαξκνγή απηήο. Σν δηαθπγφλ εηζφδεκα ηζνχηαη κε 

ηε δηαθνξά ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ παξαγσγνχ πνπ πξνθχπηεη απφ έλα εθηάξην ζπκβαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο  πξντφληνο κείνλ ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ πνπ πξνθχπηεη απφ έλα εθηάξην βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο πξντφληνο. Σν επηπιένλ θφζηνο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζε έλα εθηάξην 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πξντφληνο κείνλ ην θφζηνο παξαγσγήο ζε έλα εθηάξην ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

πξντφληνο. Σν άζξνηζκα ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηπιένλ θφζηνπο ηζνχηαη κε ην χςνο ηεο 

εηήζηαο ελίζρπζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα IV. 

 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
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Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 

4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 

relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 

mandatory requirements established by national law 

Τπνρξεσηηθέο απαηηήζεηο Θέζεο Δθθίλεζεο (Baseline) γηα Ππιψλα ΗΗ 

1. Καλφλεο γηα ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε (Άξζξν 93, Καλνληζκφο 1306/2013, ΔΔ) 

1.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο (ΚΑΓ) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε 

1.2.1  Όδαηα 

1.2.2  Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

1.2.3 Σνπίν, ζηνηρεηψδεο επίπεδν ζπληήξεζεο 

1.2.4 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα 

2. Τπνρξεψζεηο γηα Πξάζηλε ελίζρπζε (Άξζξν 43, Καλνληζκφο 1307/2013 ΔΔ) 

Πξάζηλε ελίζρπζε ζα δίλεηαη ζηνπο γεσξγνχο  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηξείο βαζηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο: 

2.1 Γηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ 

2.2 Γηαηήξεζε κνλίκσλ βνζθνηφπσλ 

2.3 Γηαηήξεζε πεξηνρψλ νηθνινγηθήο εζηίαζεο 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη  φηη κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ή αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ κε 

θάπνηεο ηζνδχλακεο πξαθηηθέο. 

3. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

3.1 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε Ληπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

3.2 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

4. Άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο 

Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ Παξάηεκα 
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8.2.15. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

8.2.15.1. Legal basis 

Άξζξν 30, Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δθαξκνζηηθφο θαλνληζκφο. 

8.2.15.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Ζ Κχπξνο, ιφγσ ηνπ λεζηψηηθνπ ραξαθηήξα ηεο,  ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ πνιππνίθηινπ 

αλάγιπθνπ, ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ  θαη ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη 

πινχζηα  βηνπνηθηιφηεηα. Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ζπκβάιιεη ηα 

κέγηζηα ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία αιιά θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο. Σα θπξηφηεξα άκεζα αίηηα απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη αιιαγψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ εληνπίδνληαη ζηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, ηε κε αεηθνξν άζθεζε παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο ξχπαλζεο, ηελ εηζβνιή ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ, ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ  νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο 

(ΣΚ) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), εκπίπηνπλ θαη γεσξγηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ςειή βηνπνηθηιφηεηα ιφγσ ηεο κσζατθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο ηχπνπο 

θαιιηεξγεηψλ θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα παιηά ρξφληα. Ζ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο 

γεσξγίαο ζηελ Κχπξν θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη κπνξνχλ  λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000.   

Οη πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο ηνπ Μέηξνπ ζα ζπκβάινπλ αθελφο ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε νηθνηφπνπο αιιά θαη ζε είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ζηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν Γίθηπν Natura 2000 πεξηιακβάλεη 40 πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Σφπνη Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ (92/43/ΔΟΚ) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαζψο επίζεο θαη 30 πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΕΔΠ) γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ. ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ εθαξκφδνληαη 

Μέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ επαξθψο ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, θαη πνπ ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ θαη ζην κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ, ιακβάλεη ππφςε ηηο πξφλνηεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζην Τπνπξγηθφ Γηάηαγκα γηα ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 

2000.   

Σν Μέηξν ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο  ησλ αγξνηψλ, ησλ νπνίσλ ηα 

αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο 

ησλ Καζεζηψησλ. Σν Μέηξν ζα εθαξκνζηεί ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, φπσο 

απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο πξνζζήθεο πεξηνρψλ ζηνλ 
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θαηάινγν ηνπ Γηθηχνπ.   

Παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Μέηξνπ ζε 

πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία ησλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ησλ νηθνηφπσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ησλ Οδεγηψλ ηεο Φχζεο (92/43/ΔΟΚ θαη 2009/147/ΔΔ). 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ην Μέηξν ζηνρεχεη θαη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ εηδηθψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε απνδνηηθήο θαη ζεηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.       

Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη λα πξνζηαηεπζεί κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.  Σν κέηξν ζα ζπκβάιεη ζε αληηζηάζκηζε κέξνπο ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ 

ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ αζθείηαη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ή 

Καλνληζκψλ, φπσο απαηηείηαη θαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ 92/43/ΔΟΚ θαη 

2009/147/ΔΔ.     

Σν Μέηξν ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ νπνίσλ ηα 

αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη ζην Γίθηπν Natura 2000 θαζψο θαη ζηηο παξαδαζφβηεο πεξηνρέο εθηφο ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ νη νπνίεο, πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα 

πξνζδψζεη πνιιαπιά νθέιε. 

Οη πεξηνρέο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ ζα θαιχπηνπλ 52 παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο θαη θνηλφηεηεο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000.  Οη θνηλφηεηεο απηέο θαίλνληαη ζηνλ 

επηζπλαπηφκελν ράξηε (Παξάξηεκα Α).   Οη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ην Μέηξν ζα αθνξνχλ 

ηα ακπέιηα θαη ηηο αθφινπζεο κφληκεο θαιιηέξγεηεο: κειηέο, θεξαζηέο, αριαδηέο, ρξπζνκειηέο, λεθηαξηληέο, 

ξνδαθηληέο θαη δακαζθελνεηδή.   

Θα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε ζε γεσξγνχο γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ζηηο πην πάλσ 

πεξηνρέο, ψζηε λα θαηαζηήζηεί ην Γίθηπν ζπλεθηηθφηεξν θαη λα εληζρπζνχλ ζπγθεθξηκέλα είδε ηεο άγξηαο 

δσήο ηα νπνία εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ χπαξμε απηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε παξαδαζφβηεο 

πεξηνρέο (Παξάξηεκα 2 – Υάξηεο πεξηνρψλ) .  Οη παξαδαζφβηεο απηέο πεξηνρέο δηαηεξνχλ ζεκαληηθέο 

εζηίεο βηνπνηθηιφηεηαο, εληζρχνληαο άκεζα ηα πξνζηαηεπηέα ζηνηρεία. 

Οη Γξάζεηο ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπίνπ (Αξ. 10 Οδεγία Οηθνηφπσλ) ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζηαζία δηαθφξσλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ησλ Οδεγηψλ ηεο Φχζεο (92/43/ΔΟΚ 

θαη 2009/147/ΔΔ), εηδηθά ηνπ αγξηλνχ θαζψο θαη άιισλ εηδψλ ηεο άγξηαο δσήο γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα 

εηδηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνδνηηθή θαη ζεηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  Οη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ην άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, αθνχ απηέο νη 

πεξηνρέο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ ηα νπνία ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία θαη 

ηε δηαηψληζε ησλ εηδψλ θαη θαζηζηνχλ ην δίθηπν Natura 2000 ζπλεθηηθφηεξν.  Ζ έθηαζε ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 2.030 εθηάξηα θαη δελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ Natura 2000. 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη: 
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 ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν νηθνζπζηεκάησλ, ελδηαηηεκάησλ 

θαη εηδψλ, εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ 

 ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ ππαίζξηνπ γεσξγηθνχ ηνπίνπ, ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ 

ηνπο 

 ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο, ηξνθνιεςίαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ 

εηδψλ 

 ε δηαηήξεζε ησλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

Σν Μέηξν ζπκβάιεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 4. 

 

8.2.15.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.15.3.1. M12.1.1 Γηαηήξεζε Αζπγθόκηζηεο Παξαγσγήο 

Sub-measure:  

 12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas 

8.2.15.3.1.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο δηαηήξεζεο αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε εηήζηεο 

θαιιηέξγεηεο κέρξη ηα ηέιε Ηνπιίνπ. Ο γεσξγφο ν νπνίνο θαιιηεξγεί εηήζηεο θαιιηέξγεηεο π.ρ. ζηηεξά, ζαλφ 

θαη βίθν ζα πξέπεη λα αθήλεη κέξνο ηεο παξαγσγήο αζπγθφκηζην ην νπνίν ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο 

εθκεηάιιεπζεο.  ζνλ αθνξά ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ, κπαλαλψλ, 

ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη θνπληνπθηψλ, ν θαξπφο ζα παξακέλεη ζηα δέληξα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ 

ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη κε εθάπαμ πνζφ κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ.  

ε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο (αξφζηκεο/αξνηξαίεο), ζα κέλεη αζπγθφκηζην κέξνο ηεο παξαγσγήο ζε πνζνζηφ 

10% ησλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ο δηθαηνχρνο ζα ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί  αζπγθφκηζηε ηελ 

παξαγσγή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εηδψλ (ηξνθνιεςία θαη θσιενπνηήζε) πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα Παξαξηήκαηα ησλ Οδεγηψλ ηεο Φχζεο (92/43/ΔΟΚ θαη 2009/147/ΔΔ). Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ, πξνηείλεηαη φπσο νη αζπγθφκηζηεο εθηάζεηο 

βξίζθνληαη  πεξηκεηξηθά ησλ ηεκαρίσλ ή θαη ζε απφκεξεο κεξηέο πνπ γεηηληάδνπλ κε θπζηθή βιάζηεζε ή 

θαη πδάηηλα ζψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φρζσλ θαη ησλ μεξνιηζηψλ.     

ηηο πνιπεηείο/δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (νπσξνθφξα δέληξα θαη ακπέιηα), ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζε πνζνζηφ ην νπνίν ζα αλέξρεηαη ζην 10% ησλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Γηα 

ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο ε αζπγθφκηζηε παξαγσγή πξνηείλεηαη φπσο παξακέλεη 

πεξηκεηξηθά ησλ ηεκαρίσλ ή θαη ζε απφκεξεο γσληέο ή θαη θνληά ζε πδάηηλα ζψκαηα. Ζ παξαγσγή ζα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ εηδψλ γηα ζθνπνχο ηξνθνιεςίαο. Γε ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ, κπαλαλψλ, ειηψλ, ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη 

θνπληνπθηψλ. Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη, ε Γξάζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ 
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παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε. 

Πέξαλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ζα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

(παξαδαζφβηεο Κνηλφηεηεο (Υάξηεο – Παξάξηεκα 2)), νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εκπίπηνπλ εθηφο ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη απνηεινχλ ζπλδεηηθνχο νηθνινγηθνχο δηάδξνκνπο γηα ηελ άγξηα παλίδα. Ζ 

αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε ζα παξέρεηαη γηα ηε δηαηήξεζε κέξνπο ηεο ζπγθνκηδήο ζε κειηέο, θεξαζηέο, 

αριαδηέο, ρξπζνκειηέο, λεθηαξηληέο, ξνδαθηληέο θαη δακαζθελνεηδή. ηηο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη αζπγθφκηζηε παξαγσγή (νπσξνθφξα δέληξα θαη ακπέιηα) ζε πνζνζηφ ην νπνίν ζα αλέξρεηαη 

ζην 10% ησλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ελ ιφγσ δξάζεηο είλαη εζεινληηθή. Ζ Γξάζε 

ζα ζπκβάιεη ζηε δηαβίσζε δηαθφξσλ εηδψλ παλίδαο αθνχ απηά ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο 

πεξηνρέο απηέο εηδηθά γηα ζθνπνχο δηαηξνθήο θαη ζηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ζεκαληηθψλ νηθνινγηθψλ 

δηαδξφκσλ κε πεξηνρέο Natura 2000. 

Ζ αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζε εηήζηεο θαη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ζα δηαηεξείηαη γηα ζθνπνχο θαιπηέξεπζεο 

ηεο δηαβίσζεο ησλ εηδψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Ζ δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο επηιεγκέλεο θαιιηέξγεηεο, πξνηείλεηαη φπσο παξακέλεη πεξηκεηξηθά ησλ αηηνχκελσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ.  ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ε αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κέρξη ηέιε 

Ηνπιίνπ έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο ησλ εηδψλ παλίδαο. Ζ αζπγθφκηζηε παξαγσγή 

πξνηείλεηαη φπσο δηαηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγξψλ ή θαη θνληά ζηα πδάηηλα ζψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ φρζσλ θαη μεξνιηζηψλ, ζηνηρείσλ πινχζησλ ζε βηνπνηθηιφηεηα.  

Ζ αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζε πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ζα αθνξά ηε δηαηήξεζε θαξπνχ ζηα δέληξα γηα 

ζθνπνχο δηαηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ εηδψλ (ηξνθνιεςία).  Σα θξνχηα ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπο έηνπο ζηα δέληξα πξνηείλεηαη φπσο δηαηεξεζνχλ πεξηκεηξηθά ησλ 

αγξψλ ή θαη ζε απνκνλσκέλεο γσληέο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαιιηέξγεηεο 

εζπεξηδνεηδψλ, κπαλαλψλ, ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη θνπληνπθηψλ. 

Ζ αζπγθφκηζηε παξαγσγή πξνηείλεηαη φπσο  παξακέλεη πεξηκεηξηθά ησλ ηεκαρίσλ ή θαη ζε απφκεξεο 

γσληέο.  Ζ παξαγσγή ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε δηαβίσζε ησλ εηδψλ. Ζ δξάζε ζα εθαξκνζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξαδαζφβηεο θαη άιιεο πεξηνρέο νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο γεηηληάδνπλ ή θαη 

εθάπηνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000.  Ζ έθηαζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 2.030 

εθηάξηα (Παξάξηεκα 2- Υάξηεο) θαη δελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

Natura 2000. 

 

8.2.15.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη, νη νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν.   

8.2.15.3.1.3. Links to other legislation 

Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ 92/43/ΔΟΚ (ηδηαίηεξα Άξζξ. 6(1) θαη 6(2), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 
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Οδεγία ησλ Πηελψλ 2009/147/EΔ (ηδηαίηεξα Άξζξ 4(1), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ηη) θαη (γ)(ηηη), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

 

8.2.15.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Μέηξνπ (Καζεζηψηα - Γξάζεηο). Οη δηθαηνχρνη  θαιιηεξγεηέο ησλ εληζρχζεσλ ηνπ 

Mέηξνπ Natura 2000 είλαη ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνχ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζην 

ηέινο θάζε έηνπο, λννπκέλνπ φηη: 

 νη ελδηαθεξφκελνη θαιιηεξγεηέο ππνβάινπλ θαλνληθά ηελ αίηεζε ηνπο θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε 

θαη εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Μέηξν 

 νη αηηήζεηο πεξάζνπλ κε επηηπρία φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο γηα εμαθξίβσζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη, 

 νη αηηεηέο ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Αξκφδηα Αξρή θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε  ειέγρνπ 

(δηνηθεηηθνχ ή επηηφπηνπ) γηα επαιήζεπζε ησλ δεισζεηζψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

8.2.15.3.1.5. Eligible costs 

ηηο πνιπεηείο/δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (νπσξνθφξα δέληξα θαη ακπέιηα), ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

αζπγθφκηζηε παξαγσγή ζε πνζνζηφ ην νπνίν ζα αλέξρεηαη ζην 10% ησλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

ε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο (αξφζηκεο/αξνηξαίεο), ζα κέλεη αζπγθφκηζην κέξνο ηεο παξαγσγήο, ζε πνζνζηφ 

10% ησλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκψλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. 
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8.2.15.3.1.6. Eligibility conditions 

Οη δηθαηνχρνη  πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο: 

 0,1 εθηάξηα σο ειάρηζηε επηιέμηλε έθηαζε αλά αίηεζε 

 ηήξεζε ησλ Καιψλ Γεσξγηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πλζεθψλ, ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο 

Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο θαζψο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηα ιηπάζκαηα θαη ηηο 

θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο. 

 

8.2.15.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

8.2.15.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο δηαηήξεζεο αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ζα παξέρεηαη 

εηήζηα ελίζρπζε €80 αλά εθηάξην γηα ην δηαθπγφλ εηζφδεκα ηνπ γεσξγνχ απφ ηε κε πψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο δηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ζα 

παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε €160 αλά εθηάξην γηα ηελ θάιπςε απψιεηαο εηζνδήκαηνο. 

 

8.2.15.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.15.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Δληνπίδνληαη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ, π.ρ. ςεπδείο  δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι, θαζψο θαη ηελ πιεκειή ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ην παξφλ θαζεζηψο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά πηζαλνλ νη αηηεηέο λα κελ έρνπλ πιήξσο 

θαηαλνήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

8.2.15.3.1.9.2. Mitigating actions 

Γηα δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Καζεζηψηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

Με ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο ζα πξέπεη επίζεο λα θαζνξηζηνχλ νη επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο. 

8.2.15.3.1.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν Μέηξν είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 
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8.2.15.3.1.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 

good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 

No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 

of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 

standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 

the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 

Regulation (EU) No 1307/2013 

Τπνρξεσηηθέο απαηηήζεηο Θέζεο Δθθίλεζεο (Baseline) γηα Ππιψλα ΗΗ 

1. Καλφλεο γηα ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε (Άξζξν 93, Καλνληζκφο 1306/2013, ΔΔ) 

1.1 Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο (ΚΑΓ) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε 

1.2.1  Όδαηα 

1.2.2  Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

1.2.3 Σνπίν, ζηνηρεηψδεο επίπεδν ζπληήξεζεο 

1.2.4 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα 

2. Τπνρξεψζεηο γηα Πξάζηλε ελίζρπζε (Άξζξν 43, Καλνληζκφο 1307/2013 ΔΔ) 

Πξάζηλε ελίζρπζε ζα δίλεηαη ζηνπο γεσξγνχο  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηξείο βαζηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο: 

2.1 δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ 

2.2 δηαηήξεζε κνλίκσλ βνζθνηφπσλ 

2.3 δηαηήξεζε πεξηνρψλ νηθνινγηθήο εζηίαζεο 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη  φηη κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ή αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ κε 

θάπνηεο ηζνδχλακεο. 

3. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

3.1 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

3.2 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

4. Άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο 

Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ Παξάξηεκα. 
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The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 

baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 

and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 

point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 

in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 

2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 

beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 

exclude double funding 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 
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8.2.15.3.2. Μ12.1.2 Γηαρείξηζε Βνζθνηόπσλ 

Sub-measure:  

 12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas 

8.2.15.3.2.1. Description of the type of operation 

Οη βνζθφηνπνη, πνπ έρνπλ δεισζεί ζηηο άκεζεο πιεξσκέο, δελ ζα πξέπεη λα βνζθνχληαη θαηά ηελ θχξηα 

πεξίνδν αλζνθνξίαο ησλ πνσδψλ εηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνπο κήλεο  Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. 

Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα κεησζεί/ειεγρζεί ν αξηζκφο ησλ δψσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ππεξβφζθεζεο. Ο έιεγρνο ηεο βνζθήο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 Υεξζφλεζνο 

Αθάκα θαη Κνηιάδα Γηαξίδνπ ζα αζθείηαη κε ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεη ην θαηλφκελν ηεο  ππεξβφζθεζεο 

(εθηαηηθή θηελνηξνθία) θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε 

δεισκέλσλ βνζθνηφπσλ, λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη 

έιεγρνη νη νπνίνη επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο 

Καζεζηψησλ.  Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ Γξάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Μέηξν. 

Ζ Γξάζε ζα εθαξκνζηεί ζε 4.163,90 εθηάξηα ζπλνιηθά, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000: 

Υεξζφλεζνο Αθάκα (1.803,60 εθηάξηα) θαη Κνηιάδα Γηαξίδνπ (2.360,30 εθηάξηα). 

 

8.2.15.3.2.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 

λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ επηκέξνπο Καζεζηψησλ.  Οη 

επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ην Μέηξν, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 "Υεξζφλεζνο Αθάκα" θαη "Κνηιάδα 

Γηαξίδνπ". 

 

8.2.15.3.2.3. Links to other legislation 

Οξηδφληηνο Καλνληζκφο Αξζξ. 94 θαη Παξάξηεκα ΗΗ,φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Άκεζεο εληζρχζεηο Καλνληζκνχ Άξζξ. 4(1) (ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα, ζπληήξεζε γεσξγηθψλ πεξηνρψλ), 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ 92/43/ΔΟΚ (ηδηαίηεξα Άξζξ. 6(1) θαη 6(2), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

Οδεγία ησλ Πηελψλ 2009/147/EΔ (ηδηαίηεξα Άξζξ 4(1), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 
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Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο άκεζεο πιεξσκέο, θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ) (ηη) θαη (γ)(ηηη), φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Κψδηθαο θαιψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί 

ή αληηθαηαζηαζεί. 

Αξρέο Οινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.15.3.2.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη θηελνηξφθνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ ζα αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Μέηξνπ (Καζεζηψο). Οη δηθαηνχρνη  θηελνηξφθνη ησλ εληζρχζεσλ ηνπ κέηξνπ Natura 

2000 ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Υεξζφλεζνο Αθάκα θαη Κνηιάδα Γηαξίδνπ, είλαη ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνχ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζην ηέινο θάζε έηνπο λννπκέλνπ φηη: 

 νη θηελνηξφθνη ππνβάινπλ θαλνληθά ηελ αίηεζε ηνπο θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε θαη εληφο ησλ 

ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Μέηξν, 

 νη αηηήζεηο πεξάζνπλ κε επηηπρία φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο γηα εμαθξίβσζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη, 

 νη αηηεηέο ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Αξκφδηα Αξρή θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε  ειέγρνπ 

(δηνηθεηηθνχ ή επηηφπηνπ) γηα επαιήζεπζε ησλ δεισζεηζψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

8.2.15.3.2.5. Eligible costs 

Σν δηαθπγφλ εηζφδεκα έρεη ππνινγηζηεί σο ε αμία ησλ δσνηξνθψλ (ζαλφο) γηα ηνπο δχν κήλεο (Φεβξνπάξην 

θαη Μάξηην) πνπ ζα είλαη ελζηαβιηζκέλα ηα δψα.  

8.2.15.3.2.6. Eligibility conditions 

Οη δηθαηνχρνη  πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο: 

 απαγφξεπζεο βνζθήο ησλ δψσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 

 αλάιεςε δέζκεπζεο γηα έμη έηε 
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8.2.15.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Γελ εθαξκφδεηαη 

8.2.15.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Oη θηελνηξφθνη νη νπνίνη έρνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο (βνζθνηφπνπο) ηνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 

2000  "Υεξζφλεζνο Αθάκα" θαη "Κνηιάδα Γηαξίδνπ", ζα δηθαηνχληαη ην πνζφ ησλ €145 αλά εθηάξην 

εηεζίσο. 

8.2.15.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.15.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γελ εληνπίδνληαη ζνβαξνί θίλδπλνη. 

8.2.15.3.2.9.2. Mitigating actions 

Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ζνβαξνί θίλδπλνη. 

8.2.15.3.2.9.3. Overall assessment of the measure 

Σν Μέηξν είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

8.2.15.3.2.10. Information specific to the operation 

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 

good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 

No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 

of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 

standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 

the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 

Regulation (EU) No 1307/2013 

Τπνρξεσηηθέο απαηηήζεηο Θέζεο Δθθίλεζεο (Baseline) γηα Ππιψλα ΗΗ 

1. Καλφλεο γηα ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε (Άξζξν 93, Καλνληζκφο 1306/2013, ΔΔ) 

1.1 Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο (ΚΑΓ) 

1.2 Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε 

1.2.1  Όδαηα 

1.2.2  Έδαθνο θαη απνζήθεπζε άλζξαθα 

1.2.3 Σνπίν, ζηνηρεηψδεο επίπεδν ζπληήξεζεο 

1.2.4 Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα 

2. Τπνρξεψζεηο γηα Πξάζηλε ελίζρπζε (Άξζξν 43, Καλνληζκφο 1307/2013 ΔΔ) 
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Πξάζηλε ελίζρπζε ζα δίλεηαη ζηνπο γεσξγνχο  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηξείο βαζηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο: 

2.1 δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ 

2.2 δηαηήξεζε κνλίκσλ βνζθνηφπσλ 

2.3 δηαηήξεζε πεξηνρψλ νηθνινγηθήο εζηίαζεο 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη  φηη κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ή αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ κε 

θάπνηεο ηζνδχλακεο πξαθηηθέο. 

3. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

3.1 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ (Κ.Γ.Π 263/2007) 

3.2 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

4. Άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 

baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 

and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 

point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 

in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 

2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 

beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 

exclude double funding 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 

 

8.2.15.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.15.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Γίλεηαη αλαθνξά πην πάλσ. 
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8.2.15.4.2. Mitigating actions 

Γίλεηαη αλαθνξά πην πάλσ. 

8.2.15.4.3. Overall assessment of the measure 

Γίλεηαη αλαθνξά πην πάλσ. 

8.2.15.5. Information specific to the measure 

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 

baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 

and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 

point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 

in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 

2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 

beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 

exclude double funding 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ Μεξηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ, 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ην Norm Input – Output ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ην 

2011, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ, αθνινχζεζε έιεγρνο γηα 

ζθνπνχο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 

 

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 

2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 

from the corresponding national and/or regional management provisions 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ "Natura 2000" 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη επί ηνπ παξφληνο αθνξνχλ ηε βάζε εθθίλεζεο. 

Τπνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε πεξηνρή εμεηδηθεπκέλα ζα πηνζεηεζνχλ θαη ζα πεξηιεθζνχλ κε ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ γηα θάζε πεξηνρή. 
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Περιοτές Δικηύοσ Natura 2000 
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Περιοτές Δικηύοσ Natura 2000-Σσνέτεια 

 

Περιοτές Δικηύοσ Natura 2000-Δράζη για Βοζκόηοποσς 

 

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 

compulsory practices 

Οη δξάζεηο αθνξνχλ: 

1. ηελ δηαηήξεζε αζπγθφκηζηνπ πνζνζηνχ (10%) ηεο παξαγσγήο γηα ζθνπνχο ηξνθνινςίαο ησλ εηδψλ 

παλίδαο. Ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. 

2. ηνλ απνθιεηζκφ ηεο βφζθηζεο θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην - Απξίιην θάζε έηνπο. Ηζρχεη κφλν γηα ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 "Κνηιάδα Γηαξίδνπ", "Υεξζφλεζνο Αθάκα", "Εψλε εηδηθήο 

πξνζηαζίαο Κνηιάδαο Γηαξίδνπ" θαη "Εψλε εηδηθήο πξνζηαζίαο Υεξζφλεζνο Αθάκα". 
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8.2.16. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

8.2.16.1. Legal basis 

Άξζξά 31, 32 Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δθαξκνζηηθφο θαλνληζκφο. 

 

8.2.16.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Με ην Μέηξν θαζηεξψλεηαη θαζεζηψο ελίζρπζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

(νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνρέο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα), γηα 

αληηζηάζκηζε κέξνπο ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

 ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο αμηνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο γεο 

 ε δηαηήξεζε κηαο βηψζηκεο αγξνηηθήο Κνηλφηεηαο 

 ε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ 

 ε δηαρείξηζε ηεο γεο κε κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν γεσξγηθή αλάπηπμε 

Α) Οξεηλέο πεξηνρέο 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε Οξεηλέο Πεξηνρέο ( πςφκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο 

≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο ≥15%), πξνθχπηεη απψιεηα εηζνδήκαηνο είηε ιφγσ πςνκέηξνπ (δπζρεξείο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο- επηβξάρπλζε βιαζηηθήο πεξηφδνπ ), είηε ιφγσ απφηνκσλ θιίζεσλ (πνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ ή απαηηνχλ ηε ρξήζε δαπαλεξψλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ), είηε ιφγσ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. θνπφο ηεο ελίζρπζεο είλαη λα αληηζηαζκίζεη ηελ απψιεηα 

εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο. 

Β) Πεξηνρέο κε Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Κνηλφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζηηο επηιέμηκεο κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο θαηά ην ΠΑΑ 2007-2013, εμαηξνπκέλσλ ησλ Κνηλνηήησλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο κεηά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ. Ο θαηάινγνο απηφο είλαη πξνζσξηλφο θαη ζα 

αληηθαηαζηαζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην 2018, φηαλ νινθιεξσζεί ε λέα  κειέηε νξηνζέηεζεο κε βάζε 

ηα  βηνθπζηθά θξηηήξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γ) Πεξηνρέο κε Δηδηθά Μεηνλεθηήκαηα. 
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α) Δθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε. (Παξάξηεκα IV,Πίλαθαο Γ1) 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε εθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε πξνθχπηνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο 

 ε δηαθίλεζε κε πεξηνξηζκνχο (ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε) 

 νη ππξθαγηέο (κε χπαξμε αληηππξηθψλ δσλψλ ) 

 ε απνπζία αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κε απνηέιεζκα ην πφηηζκα λα γίλεηαη απφ πηεζηηθά ζπζηήκαηα 

καθξηά απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο) 

 ε αδπλακία αλέγεξζεο πδαηνδεμακελψλ, ζεξκνθεπίσλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζραηξέλνληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θαιιηεξγνχλ νη γεσξγνί 

 ε κεηάδνζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ηδηαηηέξσο θαξαληίλαο απφ ηα θαηερφκελα, εηδηθά ερζξψλ θαη 

αζζελεηψλ θαξαληίλαο 

 ε ειιηπήο θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη νη κεγάιεο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηά 

 ε αδπλακία κεηαθίλεζεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζε πεξηπηψζεηο παγεηνχ ή έθηαθηεο αλάγθεο 

 νη θινπέο (δελ κπνξεί λα επέκβεη ε Αζηπλνκία ) 

 νη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρνπλ νη θαιιηεξγεηέο 

β) Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σειιπξίαο (Κνηλφηεηεο Πεγέληα, Μνζθίιη, Πάλσ Πχξγνο, Κάησ Πχξγνο, 

Παρχακκνο) 

Σν πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο Πχξγνπ Σειιπξίαο πξνέθπςε κεηά ηελ ηνπξθηθή 

εηζβνιή ηνπ 1974, θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Μφξθνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ε πξφζβαζε 

απφ θαη πξνο ην δηακέξηζκα Πχξγνπ. Ζ κεηάβαζε  γεσξγψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηε 

Λεπθσζία κπνξεί λα γίλεηαη είηε κέζσ ηνπ νδνθξάγκαηνο ηνπ Ληκλίηε (κέζσ θαηερνκέλσλ, ππφ ηνπο 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο ) είηε κεζσ ηνπ δξφκνπ Πχξγνπ-Οξθφληα, ν νπνίνο είλαη κήθνπο 52 ρηιηνκέηξσλ ζε κηα 

νξεηλή θαη γεκάηε ζηξνθέο δηαδξνκή, πνπ θαζίζηαηαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή. 

γ) 15 Κνηλφηεηεο νη νπνίεο αλήθαλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

αιιά βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο 

Βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο, ην πςφκεηξν κηαο Κνηλφηεηαο δελ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θέληξνπ 

ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά ηεο UAA (Utilized Agricultural Area ) δειαδή ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Γεο. Με βάζε ηελ UAA, νη πην πάλσ θνηλφηεηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

φξηα πςφκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο ≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο ≥15%, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νξεηλέο. Δπεηδή φκσο ε θιίζε θαη ηα πςφκεηξα ηνπο 

βξίζθνληαη θνληά ζηα φξηα ησλ νξεηλψλ νη Κνηλφηεηεο απηέο, πνπ πξνεγνπκέλσο ραξαθηεξίδνληαλ νξεηλέο, 

εληάζζνληαη ζηα εηδηθά κεηνλεθηήκαηα. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ, αληηκεησπίδεηαη ν πξσηαξρηθφο θίλδπλνο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ ην νπνίν εληνπίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θπξίσο ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Οη θχξηνη ιφγνη 

πνπ εληείλνπλ ην πξφβιεκα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, νη έληνλεο εθηφο επνρήο βξνρνπηψζεηο , νη 

κεγάιεο θιίζεηο θαη νη ππξθαγηέο. Ζ θαζηέξσζε ηεο ελίζρπζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο ελζαξξχλεη ηνπο 
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θαηφρνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ λα ζπλερίζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. 

Σν Μέηξν ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 4 "Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ δαζνθνκία"  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή εζηίαζεο 4 Α " Απφθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο". εκεηψλεηαη φηη κε ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζηεξίδνληαη θαιιηέξγεηεο ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο 

εθηάζεηο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θηελνηξνθίαο, αθνχ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ δσσηξνθψλ θαη θαη' 

επέθηαζε βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ Μέηξνπ κε ηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

είλαη απηνλφεηε. 

 

8.2.16.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.16.3.1. Μ13 Σηήξημε πεξηνρώλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 

Sub-measure:  

 13.1 - compensation payment in mountain areas 

 13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints 

 13.3 - compensation payment to other areas affected by specific constraints 

8.2.16.3.1.1. Description of the type of operation 

Οη εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη άιισλ πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή 

άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, ρνξεγνχληαη εηεζίσο αλά εθηάξην γεσξγηθήο έθηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδεκησζνχλ νη γεσξγνί γηα ην ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηε ζρεηηθή πεξηνρή. 

Οη ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν είλαη νη αθφινπζεο: 

A) Οξεηλέο Πεξηνρέο (Παξάξηεκα IV, Πίλαθεο Α1 θαη Α2) 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε Οξεηλέο Πεξηνρέο (πςφκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο ≤ 

800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο ≥15% ), πξνθχπηεη απψιεηα εηζνδήκαηνο είηε ιφγσ πςνκέηξνπ (δπζρεξείο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο- επηβξάρπλζε βιαζηηθήο πεξηφδνπ ), είηε ιφγσ απφηνκσλ θιίζεσλ (πνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ ή απαηηνχλ ηε ρξήζε δαπαλεξψλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ), είηε ιφγσ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. θνπφο ηεο ελίζρπζεο είλαη λα αληηζηαζκίζεη ηελ απψιεηα 

εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ παξαγφλησλ. 
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Β) Πεξηνρέο κε Φπζηθά κεηνλεθηήκαηα (Παξάξηεκα IV, Πίλαθαο Β) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Κνηλφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζηηο επηιέμηκεο κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο θαηά ην ΠΑΑ 2007-2013 εμαηξνπκέλσλ ησλ Κνηλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο Α1 

θαη Α2. Ο Καηάινγνο απηφο είλαη πξνζσξηλφο θαη ζα αληηθαηαζηαζεί φηαλ νινθιεξσζεί ε λέα  κειέηε 

νξηνζέηεζεο κε βάζε ηα  βηνθπζηθά θξηηήξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γ) Πεξηνρέο κε Δηδηθά Μεηνλεθηήκαηα. (Παξάξηεκα IV, Πίλαθεο Γ1, Γ2 θαη Γ3) 

Γ1) Δθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε. (Πίλαθαο Γ1) 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε εθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε πξνθχπηνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο: 

 ε δηαθίλεζε κε πεξηνξηζκνχο (ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε) 

 νη ππξθαγηέο (κε χπαξμε αληηππξηθψλ δσλψλ ) 

 ε απνπζία αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κε απνηέιεζκα ην πφηηζκα λα γίλεηαη απφ πηεζηηθά ζπζηήκαηα 

καθξηά απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο) 

 ε αδπλακία αλέγεξζεο πδαηνδεμακελψλ, ζεξκνθεπίσλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζραηξέλνληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θαιιηεξγνχλ νη γεσξγνί 

 ε κεηάδνζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ηδηαηηέξσο θαξαληίλαο απφ ηα θαηερφκελα, εηδηθά ερζξψλ θαη 

αζζελεηψλ θαξαληίλαο 

 ε ειιηπήο θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη νη κεγάιεο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηά 

 ε αδπλακία κεηαθίλεζεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζε πεξηπηψζεηο παγεηνχ ή έθηαθηεο αλάγθεο 

 νη θινπέο (δελ κπνξεί λα επέκβεη ε Αζηπλνκία ) 

 νη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρνπλ νη θαιιηεξγεηέο 

Γ2) Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σειιπξίαο (Κνηλφηεηεο Πεγέληα, Μνζθίιη, Πάλσ Πχξγνο, Κάησ Πχξγνο, 

Παρχακκνο) 

Σν πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο Πχξγνπ Σειιπξίαο πξνέθπςε κεηά ηελ ηνπξθηθή 

εηζβνιή ηνπ 1974, θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Μφξθνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ε πξφζβαζε 

απν θαη πξνο ην δηακέξηζκα Πχξγνπ. Ζ κεηάβαζε  γεσξγψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηε 

Λεπθσζία, κπνξεί λα γίλεηαη είηε κέζσ ηνπ νδνθξάγκαηνο ηνπ Ληκλίηε (κέζσ θαηερνκέλσλ, ππφ ηνπο 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο) είηε κεζσ ηνπ δξφκνπ Πχξγνπ-Οξθφληα, ν νπνίνο είλαη κήθνπο 52 ρηιηνκέηξσλ ζε κηα 

νξεηλή θαη γεκάηε ζηξνθέο δηαδξνκή, πνπ θαζίζηαηαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή. 

Γ3) 15 Κνηλφηεηεο νη νπνίεο αλήθαλ ζηηο Οξεηλέο πεξηνρέο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

(Κνηλφηεηεο Ξπιηάηνο, Πάλσ Λεχθαξα, θάησ Γξχο, Οξά, Γηεξψλα, Αξαθαπάο, Κνίιε, Πεληαιηά, Φάιεηα, 

Μακνπληάιε, Αζπξνγηά, Άγηνο Γεκεηξηαλφο, Λάζα, Ίλεηα, Φάζιη) 

Βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο, ην πςφκεηξν κηάο Κνηλφηεηαο δελ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θέληξνπ 

ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά ηεο UAA ( Utilized Agricultural Area ) δειαδή ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Γεο. Με βάζε ηελ UAA, νη πην πάλσ θνηλφηεηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

φξηα πςφκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο ≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο ≥15%, κε 
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απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα ραξαθηεξηζηνχλ  νξεηλέο. Δπεηδή φκσο ε θιίζε θαη ηα πςφκεηξα 

ηνπο βξίζθνληαη θνληά ζηα φξηα ησλ νξεηλψλ νη Κνηλφηεηεο απηέο, πνπ πξνεγνπκέλσο 

ραξαθηεξίδνληαλ  νξεηλέο, εληάζζνληαη ζηα εηδηθά κεηνλεθηήκαηα. 

 

8.2.16.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ππνινγίδεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα 

ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη νη νπνίνη επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ κέηξνπ. Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε κηα ή δχν δφζεηο εηεζίσο. 

 

8.2.16.3.1.3. Links to other legislation 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1307/2013 γηα ηηο Άκεζεο Πιεξσκέο θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 4 (γ)(ηη) θαη (γ)(ηηη), 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Κψδηθαο Καιψλ Γεσξγηθψλ Πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/EEC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Αξρέο Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/128/EC, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

8.2.16.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ αγξφηε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 (1307/2013) θαη αζθνχλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή γε πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ. 

Οη Γηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ κπνξεί λα είλαη γεσξγνί πιήξνπο απαζρφιεζεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) 

θαζψο θαη άιινη δηαρεηξηζηέο ηεο γεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Μέηξνπ. Γηα ηε κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ εληάρζεθαλ θαη «άιινη 

δηαρεηξηζηέο γεο». Ζ θππξηαθή γεσξγία αθνινπζεί θαηά θχξην ιφγν ην «νηθνγελεηαθφ κνληέιν» παξαγσγήο 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αζθείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο αζρνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο. πλεπψο ε 

έληαμε ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη «άιισλ δηαρεηξηζηψλ γεο» παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θπζηθψλ 

ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία ζηε βάζε κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σπρφλ 

απνθιεηζκφο ηνπο ζα είρε σο απνηέιεζκα λα απνθιείνληαλ ζεκαληηθέο εθηάζεηο γεο, νη νπνίεο δπλεηηθά ζα 

ήηαλ επηιέμηκεο γηα έληαμε ζην Μέηξν, πεξηνξίδνληαο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
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8.2.16.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ην επηπιένλ θφζηνο θαη ην δηαθπγφλ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο. 

8.2.16.3.1.6. Eligibility conditions 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαλνληθά κφλν κία αίηεζε παγθχπξηα θαη λα πιεξνχλ ηα πην θάησ 

θξηηήξηα: 

1. λα θαιιηεξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δεθάξηα γεσξγηθήο γεο 

2. λα εθαξκφδνπλ ηηο Καιέο Γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

3. λα εθαξκφδνπλ ηηο Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο 

4. λα εθαξκφδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα ιηπάζκαηα θαη ηηο θπηνπξνζηαηεπηηθέο 

νπζίεο 

5. λα δέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα Δζληθά θαη 

Κνηλνηηθά ξγαλα. 

 

8.2.16.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

εθαξκνγήο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σα θξηηήξηα ζα θαζνξίδνληαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

8.2.16.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Α) Οξεηλέο Πεξηνρέο  

(Πίλαθαο Α1: Τςφκεηξν ≥800 κέηξα  θαη Α2:Τςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο ≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο 

≥15% ) 

200 επξψ / εθηάξην (140 επξψ/ εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 

  

Β) Πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα  

(Πίλαθαο Β‟ - επηθαηξνπνίεζε πίλαθα κέρξη ην 2018) 

100 επξψ / εθηάξην (70 επξψ/ εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 
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Γ) Πεξηνρέο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

(Πίλαθαο Γ1: Γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Νεθξή Εψλε, Γ2: Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σειιπξίαο, Γ3: 

15 Κνηλφηεηεο νη νπνίεο αλήθαλ ζηηο Οξεηλέο πεξηνρέο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 αιιά 

βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο έρνπλ εμαηξεζεί 

100 επξψ / εθηάξην (70 επξψ / εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 

8.2.16.3.1.9. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζην κέηξν πξνθχπηεη 

επηπξφζζεην θφζηνο ηδηαίηεξα πςειφ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλήζε άζθεζε γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 

ινηπέο πεξηνρέο. Σν πξφζζεην απηφ θφζηνο μεπεξλά θαηά πνιχ ην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο ελίζρπζε 

ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ ιφγν ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπ ΠΑΑ. 

Α) Οξεηλέο Πεξηνρέο (200 επξψ / εθηάξην) 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε Οξεηλέο Πεξηνρέο ( πςφκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςφκεηξν ≥500 κέηξα έσο 

≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο ≥15% ), πξνθχπηεη απψιεηα εηζνδήκαηνο είηε ιφγσ πςνκέηξνπ (δπζρεξείο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο- επηβξάρπλζε βιαζηηθήο πεξηφδνπ ), είηε ιφγσ απφηνκσλ θιίζεσλ (πνπ θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ ή απαηηνχλ ηε ρξήζε δαπαλεξψλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ), είηε ιφγσ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. θνπφο ηεο ελίζρπζεο είλαη λα αληηζηαζκίζεη κέξνο ησλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο. 

Β) Πεξηνρέο κε Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα (100 επξψ /εθηάξην) 

Ζ πιεζψξα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ κεγαιχηεξν 

απφ 100 επξψ / εθηάξην. Ζ δπζθνιία ηεο δηαηήξεζεο ηεο γεσξγηθήο γεο ζε θαιή θαηάζηαζε ζε πεξηνρέο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ μεξαζία, ζεσξνχληαη άγνλεο αιιά θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθά είλαη πξνθαλήο 

θαη δχζθνια κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεη νπζηαζηηθά φιεο ηηο παξακέηξνπο. 

Γ) Πεξηνρέο κε Δηδηθά Μεηνλεθηήκαηα (100 επξψ /εθηάξην) 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε εθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε πξνθχπηνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνιιά απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Αλαθέξνληαη πην θάησ 

ελδηεθηηθά ηα πην θάησ πξνβιήκαηα: 

 ε δηαθίλεζε κε πεξηνξηζκνχο (ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε) 

 νη ππξθαγηέο (κε χπαξμε αληηππξηθψλ δσλψλ ) 

 ε απνπζία αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κε απνηέιεζκα ην πφηηζκα λα γίλεηαη απφ πηεζηηθά ζπζηήκαηα 

καθξηά απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο) 

 ε αδπλακία αλέγεξζεο πδαηνδεμακελψλ, ζεξκνθεπίσλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζραηξέλνληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θαιιηεξγνχλ νη γεσξγνί 

 ε κεηάδνζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ηδηαηηέξσο θαξαληίλαο απφ ηα θαηερφκελα, εηδηθά ερζξψλ θαη 

αζζελεηψλ θαξαληίλαο 

 ε ειιηπήο θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη νη κεγάιεο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηά 
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 ε αδπλακία κεηαθίλεζεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζε πεξηπηψζεηο παγεηνχ ή έθηαθηεο αλάγθεο 

 νη θινπέο (δελ κπνξεί λα επέκβεη ε Αζηπλνκία ) 

 νη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρνπλ νη θαιιηεξγεηέο 

Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σειιπξίαο 

Ζ κεηάβαζε  γεσξγψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηε Λεπθσζία κπνξεί λα γίλεηαη είηε κέζσ 

ηνπ νδνθξάγκαηνο ηνπ Ληκλίηε (κέζσ θαηερνκέλσλ, ππφ ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ) είηε κεζσ ηνπ δξφκνπ 

Πχξγνπ-Οξθφληα, ν νπνίνο είλαη κήθνπο 52 ρηιηνκέηξσλ ζε κηα νξεηλή θαη γεκάηε ζηξνθέο δηαδξνκή, πνπ 

θαζίζηαηαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή. Σν χςνο ελίζρπζεο αληηζηνηρεί ζην επηπξφζζεην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ γεσξγψλ θγηα ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο θαη πξνκήζεηαο ησλ 

απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο. 

Οξεηλέο Πεξηνρέο πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηνλ λέν θαηάινγν. 

Οη Πεξηνρέο πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ην λέν θαηάινγν νξεηλψλ πεξηνρψλ ιφγσ ηεο αιιαγήο ζηε κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη Οξεηλέο Πεξηνρέο ηεο Καηεγνξίαο Α. 

8.2.16.3.1.10. Information specific to the operation 

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 

payments 

Γηα φιεο ηηο Πεξηθεξεηεο ηνπ Μέηξνπ, έρεη θαζνξηζηεί ε έθηαζε ησλ 10 εθηαξίσλ σο ζεκείν έλαξμεο ηεο 

πξννδεπηηθήο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ. 

 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 

applied for the designation of the areas.  

Ο θαζνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα έρεη βαζηζηεί ζην επίπεδν Σνπηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Μνλάδσλ 2 (ΣΓΜ 2), ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ησλ 

Κνηλνηήησλ/ Γήκσλ. 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 

method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 

of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-

tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas. 

Α) Οξεηλέο Πεξηνρέο (πςόκεηξν ≥ 800 κέηξα ή πςόκεηξν ≥500 κέηξα έσο ≤ 800 κέηξα θαη θιίζε εδάθνπο 

≥15% ),  

Βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο, ην πςόκεηξν κηάο Κνηλόηεηαο δελ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θέληξνπ ηεο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηεο θνηλόηεηαο, αιιά ηεο UAA (Utilized Agricultural Area ) δειαδή ηεο 

ρξεζηκνπνηνύκελεο Γεσξγηθήο Γεο.  

Β) Πεξηνρέο κε Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα 
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Ζ λέα κειέηε νξηνζέηεζεο ζηε βάζε ησλ βηνθπζηθψλ θξηηεξίσλ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην αξγφηεξν κέρξη 

ην 2018. Μέρξη ηφηε ζα δηαηεξεζεί ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε ζηα πιαίζηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

2007-2013. Ο θαζνξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ είρε βαζηζηεί ζηε ρακειή ππθλφηεηα ή 

ηε θζίλνπζα πνξεία πιεζπζκνχ, ην άγνλν έδαθνο, ην ρακειφ γεσξγηθφ εηζφδεκα θαη άιια εηδηθά 

κεηνλεθηήκαηα. 

Γ) Πεξηνρέο κε Δηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

Χο Πεξηνρέο κε Δηδηθά Μεηνλεθηήκαηα έρνπλ θαζνξηζηεί: 

α) Γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Νεθξή Εψλε 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζε εθηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη από ηε Νεθξή Εώλε πξνθύπηνπλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα, όπσο  

 ε δηαθίλεζε κε πεξηνξηζκνύο (ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα από ηα Ζλσκέλα Έζλε) 

 νη ππξθαγηέο (κε ύπαξμε αληηππξηθώλ δσλώλ ) 

 ε απνπζία αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, κε απνηέιεζκα ην πόηηζκα λα γίλεηαη από πηεζηηθά ζπζηήκαηα καθξηά 

από ηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο) 

 ε αδπλακία αλέγεξζεο πδαηνδεμακελώλ, ζεξκνθεπίσλ, γεσξγηθώλ απνζεθώλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζραηξέλνληαη νη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο θαιιηεξγνύλ νη γεσξγνί 

 ε κεηάδνζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ ηδηαηηέξσο θαξαληίλαο από ηα θαηερόκελα, εηδηθά ερζξώλ θαη 

αζζελεηώλ θαξαληίλαο 

 ε ειιηπήο θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθώλ θαη νη κεγάιεο δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από απηά 

 ε αδπλακία κεηαθίλεζεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο ζε πεξηπηώζεηο παγεηνύ ή έθηαθηεο αλάγθεο 

 νη θινπέο (δελ κπνξεί λα επέκβεη ε Αζηπλνκία) 

 νη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρνπλ νη θαιιηεξγεηέο 

Λφγσ ησλ πην πάλσ πξνβιεκάησλ παξαηεξείηαη εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο. 

πλεπψο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζηήξημε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί 

ην πεξηβάιινλ θαη ε χπαηζξνο. 

β) Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σειιπξίαο 

Σν πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο Πχξγνπ Σειιπξίαο πξνέθπςε κεηά ηελ ηνπξθηθή 

εηζβνιή ηνπ 1974 θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Μφξθνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ε πξφζβαζε απν 

θαη πξνο ην δηακέξηζκα Πχξγνπ. Ζ κεηάβαζε  γεσξγψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηε 

Λεπθσζία κπνξεί λα γίλεηαη είηε κέζσ ηνπ νδνθξάγκαηνο ηνπ Ληκλίηε (κέζσ θαηερνκέλσλ, ππφηνπο 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο) είηε κεζσ ηνπ δξφκνπ Πχξγνπ-Οξθφληα, ν νπνίνο είλαη κήθνπο 52 ρηιηνκέηξσλ ζε κηα 

νξεηλή θαη γεκάηε ζηξνθέο δηαδξνκή, πνπ θαζίζηαηαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή. 

γ) 15 Κνηλφηεηεο νη νπνίεο αλήθαλ ζηηο Οξεηλέο πεξηνρέο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, 

αιιά βάζεη ηεο λέαο κειέηεο νξηνζέηεζεο έρνπλ εμαηξεζεί. 
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8.2.16.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.16.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Οη πηζαλνί θίλδπλνη δχλαηαη λα πξνέξρνληαη: 

1. απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ αηηεηψλ πρ ςεπδείο  δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

ηεκαρίσλ, ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θηι θαζψο θαη πξνζθφκηζε ςεχηηθσλ ή παξαπιαλεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

2. απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ (παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ). 

 

8.2.16.4.2. Mitigating actions 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ: 

1. ελδειερήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ γηα ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Μέηξνπ. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λα γίλνπλ απφιπηα θαηαλνεηέο νη δεζκεχζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζήο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ: 

1. εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

Μέηξν. 

2. πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. εηνηκαζία αλαιπηηθψλ θαη θαηαλνεηψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φια φζα 

πξέπεη λα μέξνπλ νη αηηεηέο. 

4. ελεκέξσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Μέηξνπ. 

 

8.2.16.4.3. Overall assessment of the measure 

Σν ζπγθεθξηκέλν Μέηξν δελ εκπεξηέρεη ζνβαξέο δπζθνιίεο φζν αθνξά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ηελ 

επαιεζεπζηκφηεηα, αθνχ επηιέμηκε δξάζε ζεσξείηαη ε απιή άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

βάζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Καλνληζκνχο. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε 

αλάιεςε δεζκεπζεο απφ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηήξεζε ζχλζεησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ λα 

ρξήδεη εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ ειέγρνπ απφ κέξνπο ησλ ειεγθηψλ. 

Ζ δηαπίζησζε ηεο απιήο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη κπνξεί λα 

εμαρζεί ρσξίο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. 
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8.2.16.5. Information specific to the measure 

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 

payments 

Γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο έρεη θαζνξηζηεί ε έθηαζε ησλ 10 εθηαξίσλ σο ζεκείν έλαξμεο ηεο πξννδεπηηθήο 

κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ. 
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8.2.17. M14 - Animal Welfare (art 33) 

8.2.17.1. Legal basis 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ 

Δθαξκνζηηθφο θαλνληζκφο. 

8.2.17.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 

παιαηφηεξνπο θαη ζπνπδαηφηεξνπο θιάδνπο ηεο δσηθήο παξαγσγήο κε ηνλ νπνίν αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο ν 

πιεζπζκφο ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο γάιαθηνο  θαη ε παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο 

θαιχπηεη ην 5,5% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. Ζ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ απφ ην 2008-

2012 έσο ζήκεξα (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδεη ζηαζεξέο ηηκέο κε νξηαθέο απμνκεηψζεηο.  ζνλ αθνξά ηε 

ζηέγαζε πέξαλ ησλ 150 παξαγσγηθψλ δψσλ ζε ππνζηαηηθά γεβξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε ππθλφηεηα 

θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2008-2012 απφ 2,78 έσο 2,95 ηεηξαγσληθά κέηξα ζθηαζκέλνπ 

ρψξνπ αλά δψν (βι Πίλαθα 2). 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Μέηξνπ απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηγψλ θαη 

ησλ πξνβάησλ, πέξαλ ησλ ζπλήζσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Οη δχν βαζηθέο Γξάζεηο ηνπ Μέηξνπ εζηηάδνληαη 

ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ελζηαβιηζκνχ θαη παξνρήο λεξνχ θαη ηξνθήο ζηα αηγνπξφβαηα. Σα ηειεπηαία 

έηε θαη σο απνηέιεζκα ησλ γεληθφηεξσλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ζε πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε πεξηζηαηηθά ζεξκνθξαζηψλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 43 

βαζκνχο Κειζίνπ. (βι. Γξάθεκα 1). Οη θαηαγεγξακκέλεο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ παξαηεξνχληαη ηα 

ηειεπηαία έηε πξνθαινχλ δπζθνξία ζηα δψα θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθνχ ρψξνπ 

ζηέγαζεο ζην δψν θαη ηελ πεξηνδηθή παξνρή λεξνχ θαη ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Με ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ζα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε ρνξήγεζε 

λεξνχ θαη ηξνθήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, ελψ βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν 

(ρσξίο λα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε) ζα είλαη ε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν ζθηαζκέλνπ ρψξνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο 

ζηαβιηζκνχ, φρη απιά λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ φζνλ αθνξά ηνλ αεξηζκφ, ην θσηηζκφ, ην 

δηαζέζηκν ρψξν θαη ηελ άλεζε, αιιά λα παξέρνπλ επαξθή ρψξν δξνζηζκνχ θαη ειεπζεξίαο θίλεζεο ζηα δψα 

πνπ εθηξέθνληαη ζηηο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ δψσλ θαη ηελ απξφζθνπηε παξνρή λεξνχ θαη ηξνθήο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη κέρξη 

ζήκεξα αθνξά ζηελ παξνρή δσνηξνθψλ/ λεξνχ ζηα δψα ζπλήζσο 2 θνξέο ηελ εκέξα. Με ηελ εθαξκνγή 

ηνπ κέηξνπ ζα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε παξνρή ηξνθήο θαη 

θξέζθνπ λεξνχ ζηα δψα, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. 

Σν Μέηξν ζπκβάιεη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3Α. 
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Πίνακας 1 Μ14 

 

Γράθημα 1 Μ14 
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Πίνακας 2 Μ14 

 

8.2.17.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.17.3.1. Καιή κεηαρείξηζε ησλ αηγνπξνβάησλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ππθλόηεηαο ηνπ δσηθνύ 
θεθαιαίνπ θαη ζπλερνύο παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνύ  

Sub-measure:  

 14.1 - payment for animal welfare  

8.2.17.3.1.1. Description of the type of operation 

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ ελζηαβιηζκφ ησλ δψσλ αθνξά ζηελ 

παξνρή ηθαλνπνηεηηθνχ ρψξνπ ζηέγαζεο ζην δψν θαη ηελ πεξηνδηθή παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

ζνλ αθνξά ζηε ζηέγαζε πέξαλ ησλ 101 παξαγσγηθψλ αηγνπξνβάησλ ζηα ππνζηαηηθά γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ε ππθλφηεηα θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2008-2012 απφ 2,89 έσο 3,08 

ηεηξαγσληθά κέηξα ζθηαζκέλνπ ρψξνπ αλά δψν (βι Πίλαθα 2). Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ζα παξέρεηαη 

αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζθηαζκέλνπ 

ρψξνπ ζέηνληαο σο ειάρηζην ηα 3,50 ηεηξαγσληθά κέηξα αλά δψν. Ζ Γξάζε αθνξά ηε κείσζε ηνπ δσηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κε ηξφπν ψζηε θαηά ηελ έληαμε ζην Μέηξν ν ρψξνο ζηέγαζεο αλά δψν λα 

είλαη  θαη‟ ειάρηζην 3,5 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη λα δηαηεξείηαη ζε απηά ηα επίπεδα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην Μέηξν. 

Ο ρψξνο ζηέγαζεο πξέπεη λα είλαη άλεηνο απφ ηερληθήο θαη θπζηθήο άπνςεο θαη λα επηηξέπεη ζην δψν λα 

αλαπαχεηαη θαη λα ζεθψλεηαη ρσξίο δπζθνιία. Κακία αίγα θαη θαλέλα πξφβαην δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη 

ζε αηνκηθφ θισβφ εθηφο εάλ έλαο θηελίαηξνο πηζηνπνηήζεη φηη ιφγσ ηεο πγείαο ηνπ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ, απαηηεί λα απνκνλσζεί κε ζηφρν ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ζηέγαζεο φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ ζα απνηειεί ππνρξέσζε φζσλ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην Μέηξν 
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ρσξίο λα παξέρεηαη νπνηαδήπνηε αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε. 

ζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή 

ελίζρπζε γηα ηε ζπλερή απξφζθνπηε παξνρή λεξνχ θαη ηξνθήο ζε 24σξε βάζε ζε φια ηα αηγνπξφβαηα 

ηεοεθκεηάιιεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξάζε ζα πξέπεη θαηά ηελ έληαμε ηνπο ζην Μέηξν θαη θαζ‟ φιελ 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, λα αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε λα παξέρνπλ, είηε κε κεραληθφ ή άιιν 

ηξφπν, ζπλερψο θαη απξφζθνπηα, θαιήο πνηφηεηαο ρνλδξνεηδνχο ή/ θαη ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθήο θαζψο 

θαη θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ ζε φια ηα αηγνπξφβαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζ‟ φιελ ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνχ. 

Ζ εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη, λα 

θαηαζθεπάδεηαη, λα ηνπνζεηείηαη θαη λα ζπληεξείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην 

ν θίλδπλνο κφιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ λεξνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. 

Οη δχν Γξάζεηο είλαη αιιειέλδεηεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μέηξνπ θαη δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη απνζπαζκαηηθά. Ζ έληαμε ζην Μέηξν πξνλνεί ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη γηα 

ηηο νη δχν Γξάζεηο. Ζ ππνρξέσζε ζα αλαιακβάλεηαη ζε εηήζηα βάζε κε δηθαίσκα αλαλέσζεο κέρξη θαη ην 

ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ή φπσο αιιηψο απνθαζίζεη ε Αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

8.2.17.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε αθνξά νπζηαζηηθά ην επηπιένλ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην δηθαηνχρν απφ ηε ζπλερή θαη 

απξφζθνπηε παξνρή, είηε κε κεραληθφ ή άιιν ηξφπν, θαιήο πνηφηεηαο ρνλδξνεηδνχο ή/ θαη ζπκππθλσκέλεο 

δσνηξνθήο θαζψο θαη λεξφ ζε φια ηα δψα θαζ‟ φιελ ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνχ. Ζ Γξάζε γηα αξαίσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δψσλ ζε θαη‟ ειάρηζηε ππθλφηεηα ησλ 3,5 η. κέηξσλ αλά δψν, απνηειεί ππνρξέσζε γηα έληαμε 

ζην Μέηξν θαη δελ ηπγράλεη ελίζρπζεο. Ζ ελίζρπζε ζα παξέρεηαη θαηά θεθαιήΝ ελήιηθνπ δψνπ (άλσ ησλ 7 

κελψλ). 

 

8.2.17.3.1.3. Links to other legislation 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε 

λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκνο ηνπ 1994 (N. 46(I)/1994) φπσο απηφο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη. 

Κ.Γ.Π. 229/1994 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 1997 - Ν.94(Η)/1997) 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2000 - Ν.75(Η)/2000 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2002 -  Ν.43(Η)/2002 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2008 - Ν.95(Η)/2008 
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Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2008 - Ν.134(Η)/2009 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ (Πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θηελνηξνθηθνχο 

ζθνπνχο) θαλνληζκνί ηνπ 2002 - Κ.Γ.Π. 82/2002 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2011 - Ν. 15(Η)/2011 

Ο πεξί πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2013 - Ν. 55(Η)/2013 

 

8.2.17.3.1.4. Beneficiaries 

Φπζηθά Πξφζσπα 

ινη νη θάηνρνη αηγνπξνβάησλ, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ελεξγψλ γεσξγψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013 θαη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ, ζε εζεινληηθή βάζε, λα 

εθηεινχλ πξάμεηο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ γηα ηελ επεκεξία θαη  θαιή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ. 

Ννκηθά Πξφζσπα 

Ννκηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ν θχξηνο κέηνρνο πιεξνί ηηο πην πάλσ πξφλνηεο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα ππνζηαηηθά ησλ δηθαηνχρσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

άδεηεο πνπ απαηηεί ε Δζληθή Ννκνζεζία, φπσο απηέο ζα νξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

Μέηξνπ. 

 

8.2.17.3.1.5. Eligible costs 

Δπηιέμηκε δαπάλε απνηειεί ην επηπιένλ θφζηνο θαηά θεθαιή ελήιηθνπ δψνπ πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην 

δηθαηνχρν απφ ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε παξνρή, είηε κε κεραληθφ ή άιιν ηξφπν, θαιήο πνηφηεηαο 

ρνλδξνεηδνχο ή/ θαη ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθήο θαζψο  θαη λεξνχ ζε φια ηα δψα θαζ‟ φιελ ηε δηάξθεηα 

ηνπ 24ψξνπ. 

8.2.17.3.1.6. Eligibility conditions 

Διάρηζηνο δσηθφο πιεζπζκφο εθκεηάιιεπζεο: 101 ελήιηθα δψα 

Ζ εθκεηάιιεπζε ζα πξέπεη λα θέξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνλνεί ε εζληθή 

λνκνζεζία θαζψο θαη φ,ηη άιιν δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

Μέηξνπ. 

8.2.17.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο δελ είλαη επαξθείο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα επηβάιεη θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο κε βάζε ηα νπνία ζα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα (α) ζε εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε εκθαλή θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα θαη  (β) ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν 

αξρεγφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο λένπ γεσξγνχ. 
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8.2.17.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο, ππνινγίζηεθε ην επηπιένλ θφζηνο θαηά θεθαιή ελήιηθνπ δψνπ 

πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην δηθαηνχρν απφ ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε παξνρή, είηε κε κεραληθφ ή άιιν ηξφπν, 

θαιήο πνηφηεηαο ρνλδξνεηδνχο ή/ θαη ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθήο θαζψο  θαη λεξνχ ζε φια ηα δψα θαζ‟ 

φιελ ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνχ γηα κηα εθκεηάιιεπζε 150 αηγνπξνβάησλ. Γηα 150 δψα ην επηπιένλ θφζηνο 

αλά δψν ζε ρνλδξνεηδή δσνηξνθή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 18,5 επξψ αλά δψν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Μέηξνπ ζα παξέρεηαη ελίζρπζε χςνπο €15 επξψ αλά ελήιηθν αηγνπξφβαην. 

 

 

Πίνακας 3 Μ14 

 

8.2.17.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.17.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θαιπκκέλεο έθηαζεο θαη λα απνθεχεγεηαη ν θίλδπλνο λα 

επηδνηνχληαη εθκεηαιιεχζεηο κε παξάλνκα ππνζηαηηθά. 

Ο ηξφπνο επαιήζεπζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλεο  ή παξαπιαλεηηθήο δήισζεο απφ κέξνο ηνπ γεσξγνχ. 
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8.2.17.4.2. Mitigating actions 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε πηα είλαη ε 

επηιέμηκε θαιπκκέλε έθηαζε. Πξνηείλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε έθηαζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηδφηεζε ζε παξάλνκα ππνζηαηηθά. Δπηπξφζζεηα, πξηλ απφ θάζε 

πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε αξκφδηα αξρή πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηνλ αξηζκφ δψσλ. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα νξίδεηαη εκεξνκελία πνπ ζα ιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηνλ αξηζκφ δψσλ ψζηε λα ππνινγίδεηαη ε 

αλαινγία "αξηζκφο δψσλ : θαιπκκέλε έθηαζε".  

 

8.2.17.4.3. Overall assessment of the measure 

Σν Μέηξν είλαη επαιεζεχζηκν θαη ειέγμηκν. 

8.2.17.5. Information specific to the measure 

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including 

the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 

which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying 

additional costs and income foregone resulting from the commitment made 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ππνινγίζηεθε ην επηπιένλ θφζηνο θαηά θεθαιή ελήιηθνπ δψνπ 

πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην δηθαηνχρν απφ ηελ παξνρή, είηε κε κεραληθφ ή άιιν ηξφπν, ζπλερψο θαη 

απξφζθνπηα θαιήο πνηφηεηαο ρνλδξνεηδνχο ή/ θαη ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθήο θαζψο  θαη λεξφ ζε φια ηα 

δψα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνχ γηα κηα εθκεηάιιεπζε 150 αηγνπξνβάησλ. Γηα 150 δψα ην επηπιένλ 

θφζηνο αλά δψν ζε ρνλδξνεηδή δσνηξνθή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €18,5 αλά δψν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Μέηξνπ ζα παξέρεηαη ελίζρπζε χςνπο €15 αλά ελήιηθν αηγνπξφβαην. 
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Υπολογιζμοί Δαπανών Καλής Διαβίωζης ηων Ζώων 

 

Definition and identification of the national and the EU requirements corresponding to the mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EC) No 1306/2013 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε 

λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ησλ Εψσλ Νφκνο ηνπ 1994 (N. 46(I)/1994), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 



405 

Κ.Γ.Π. 229/1994, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 1997 - Ν. 94(Η)/1997, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2000 - Ν. 75(Η)/2000, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2002 - Ν. 43(Η)/2002, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2008 - Ν. 95(Η)/2008, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2008 - Ν. 134(Η)/2009, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ (Πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θηελνηξνθηθνχο 

ζθνπνχο) θαλνληζκνί ηνπ 2002 - Κ.Γ.Π. 82/2002, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2011 - Ν. 15(Η)/2011, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη επεκεξίαο ησλ δψσλ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο ηνπ 2013 - Ν. 55(Η)/2013, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, νη γεσξγνθηελνηξφθνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε εθθίλεζεο θαη αθνξνχλ θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 
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8.2.18. M16 - Co-operation (art 35) 

8.2.18.1. Legal basis 

Καλνληζκφο 1305/13 ΔΔ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Άξζξν 35 «πλεξγαζία») 

 

8.2.18.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Μέζα απφ ην Μέηξν ηεο πλεξγαζίαο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ 

ζηφρσλ,  ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη θαη ε ΚΑΠ: 

α) ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο· 

β) δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζπλππνινγίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο 

δξάζεο γηα ην θιίκα· 

γ) επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαηο ηελ χπαηζξν γεληθφηεξα. 

Πξφζζεηα νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, αεηθφξν θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, 

επηδηψθνπλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ έμη πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο 

ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΚΠ: 

Σν κέηξν ζπκβάιεη ζηηο πην θάησ ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηνρέο εζηίαζεο: 

1. ηεο πξνψζεζεο ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνπνλία θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο βάζεο γλψζεσλ ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

β) ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ γεσξγίαο, παξαγσγήο ηξνθίκσλ, δαζνπνλίαο θαη έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηησκέλεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη 

απνδνηηθφηεηαο· 

γ) πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνπνλίαο· 

2. ηεο ελίζρπζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ 

ηχπσλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, κε εζηίαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 
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α) βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδίσο 

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

γεσξγίαο 

  

3. ηεο πξνψζεζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία, 

κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ θαη θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε 

γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ πξνζζέηνληαο αμία ζηα γεσξγηθά 

πξντφληα θαη πξνψζεζεο ζε ηνπηθέο αγνξέο, βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο θαη νξγαλψζεηο 

παξαγσγψλ θαη δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο· 

4. απνθαηάζηαζεο, δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνπνλία, κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο πςειήο θπζηθήο αμίαο, ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

επξσπατθψλ ηνπίσλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 θαη 

ησλ πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

β) βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη 

ησλ θπηνθαξκάθσλ 

γ) πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο 

5. πξνψζεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημεο ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο, κε έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο ζηε γεσξγία 

β) αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

γ) δηεπθφιπλζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνπξντφλησλ, 

απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ εθηφο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

βηννηθνλνκίαο 

δ) κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία 

ε) πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία 

Ζ θππξηαθή γεσξγία αιιά θαη ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο γεληθφηεξα, έρεη κειεηεζεί θαη απνηππσζεί πνιχ 

πξφζθαηα ζηελ SWOT αλάιπζε γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ζηελ κειέηε γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δπξψπε 2020 

αιιά θαη ζην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  
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Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ θαηαδεηθλχνπλ κεηαμχ άιισλ, ηα ρακειά πνζνζηά εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, ηελ έιιεηςε θαηλνηνκίαο, ηε κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ θαη 

αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηε κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παξαγσγψλ, ηε κηθξή 

πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζαξκνγή θαη πηνζέηεζε 

ζπζηεκάησλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. ια ηα πην πάλσ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν ηφπνο, θαηαδεηθλχνπλ  γεληθφηεξα ηελ 

άκεζε αλάγθε ξηδηθψλ ηνκψλ αιιά θαη εηζαγσγήο λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ, ηφζν ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία φζν θαη ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, δηθηχσζεο αιιά θαη εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο, ζε φιν ην 

θάζκα ησλ θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ γεσξγηθνχ θαη αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Πξφζζεηα ε αλάγθε ζπλερνχο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ παξαγσγψλ, ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο αιιά θαη ε κείσζε ηεο ςαιίδαο ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή κε παξάιιειε 

κείσζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ επίζεο βαζηθέο δηαξζξσηηθέο ηνπ ηνκέα. 

Σν γεγνλφο ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα 

θαηλνηνκίαο, απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαη ηξνρνπέδε ηφζν ζηελ εμέιημε φζν θαη ζηε βησζηκφηεηα 

θαη αεηθνξία ηνπ ηνκέα.  Δπείγεη ε αλαγθαηφηεηα ζχδεπμεο ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα αιιά θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ θνξέσλ ζχδεπμεο θαη δηάρπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ παξαγσγή θαζψο θαη πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία θαη 

ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο, ψζηε ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ λα ελδπλακσζεί. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ θαη αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα είλαη άκεζα εμαξηψκελε ηφζν απφ ηελ 

αλάδεημε ηεο  κνλαδηθφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (Πξντφληα 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο έλδεημεο, Βηνινγηθά 

θαη Πξντφληα θνπ θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο) φζν θαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο. Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, έρεη δηαθαλεί ε ειιηπήο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο αιιά θαη ε απνπζία θνπιηνχξαο θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο  ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα 

ππνζηήξημεο ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ 

ζεκαληηθφηαηε πζηέξεζε παξνπζηάδεη ε Κχπξνο ζηελ θάιπςε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κέζσ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αλακελφηαλ λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εθαιηήξην γηα κηα νξγαλσκέλε θαη δπλακηθή 

δηείζδπζε ησλ παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο, εληνχηνηο δηαθάλεθε φηη ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δελ 

απέδσζε ηα πξνζδνθψκελα. Απηφ ζπλέηεηλε ζηε δηαηήξεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ παξαγσγψλ απφ ηα 

πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. Ζ ζπλέρηζε ηεο εμάξηεζεο 

θαη ε αδπλακία εχξεζεο απφ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ ελαιιαθηηθψλ δηφδσλ πξνο ηηο αγνξέο, έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ηφζν ζηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ φζν θαη ζηελ άκβιπλζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. 

Απφ ηα πην πάλσ δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ελζάξξπλζεο ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ αιπζίδσλ δηάζεζεο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, κε θαηεχζπλζε πξνο ηε βξάρπλζε ηεο απφζηαζεο παξαγσγνχ-

θαηαλαισηή κε απψηεξν ζθνπφ ηφζν ηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ φζν θαη ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Δπηπξφζζεηα, ε βξάρπλζε ηεο αιπζίδαο ζα ζπκβάιεη 
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ζεκαληηθά ζηελ άκεζε επαθή κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσο εκπηζηνζχλεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο παξαγσγνχο λα αθνπγθξαζηνχλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο.  

Δλαιιαθηηθή δίνδν πξνο ηελ αγνξά κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε δεκηνπξγία ηνπηθψλ αγνξψλ νη νπνίεο ζα 

πξνθχςνπλ απφ ζπλεξγαζίεο παξαγσγψλ. Οη ηνπηθέο αγνξέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηεο 

βξάρπλζεο ηεο αιπζίδαο δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, πέξαλ ησλ άιισλ, ζα 

απνηειέζνπλ δηέμνδν γηα κηθξνχο παξαγσγνχο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

αλαδσνγφλεζε πεξηνρψλ. 

εκαληηθφηαηε αδπλακία ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν απνηειεί θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ε πξνζζήθε επηπξφζζεηεο αμίαο ζε απηά. Σφζν ε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ 

Πνηφηεηαο (ΠΟΠ/ΠΓΔ/ΔΠΗΠ) φζν θαη ε δεκηνπξγία λέσλ εζεινληηθψλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

πξντφλησλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, βξίζθνληαη ζε λεπηαθφ ζηάδην ζηε ρψξα καο.  

Βαζηθέο αηηίεο ηεο κεησκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο απνηεινχλ θαηά θχξην 

ιφγν ε έιιεηςε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ φζνλ αθνξά ηα ηνπηθά/παξαδνζηαθά 

πξντφληα αιιά θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε απφ πιεπξάο ησλ παξαγσγψλ ηεο αμίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ, σο ζηνηρεία δηαθχιαμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Χο εθ ησλ πην πάλσ ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα Πνηφηεηαο δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο θαη ηα ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα δελ πξνσζνχληαη. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ζηα πιαίζηα κάιηζηα θαη ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε ρψξα, δηαθαίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ε αλάγθε αλάπηπμεο εζεινληηθψλ ζπζηεκάησλ-ζεκάησλ 

πνηφηεηαο ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ ηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ 

πξνζζήθε αμίαο ζηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο απνηειεί πέξαλ ηεο ηππνπνίεζεο, θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηελ νπνία 

πξνζθέξνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα. 

Σν ηειεπηαίν είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εκπνξηθφηεηαο ηέηνησλ πξντφλησλ θαζψο ζηε ζπλείδεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απνηππψλνληαη σο πην αμηφπηζηα (αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηρλειαζηκφηεηα, απζηεξφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο, ειεγρφκελα πξντφληα) θαη αλαγλσξίζηκα πξντφληα. 

Ζ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο βξαρέσλ αιπζίδσλ δηάζεζεο ηξνθίκσλ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε 

αθελφο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ηεο 

κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ κεησκέλεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη θαη επέθηαζε κείσζεο ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα. 

ε φηη αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

έρεη θαηαγξαθεί θαη αλαδεηθηεί ε άκεζε αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πδαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο 

έιιεηςεο λεξνχ πνπ παξαηεξνχληαη. Ζ πξνζαξκνγή απηή ζην θιίκα απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαζψο 

ε Κχπξνο έξςεηαη πνιιέο θνξέο αληηκέησπε κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο 

ζπρλέο μεξαζίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ. Ζ έξεπλα ζε φηη αθνξά λέεο πνηθηιίεο ή 

ηξνπνπνίεζε γεγελψλ πνηθηιηψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο απηέο. Πξφζζεηα ε πηνζέηεζε λέσλ ζπζηεκάησλ 

θαιιηέξγεηαο θαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηερλνινγίαο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νξεηλέο πεξηνρέο ζα 

έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ φιε πξνζπάζεηα. 

Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξηθή αλάπηπμε ησλ 
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δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ νξζνινγηθή θαη ηζνδπγηζκέλε αλάπηπμε. Πέξαλ ησλ πην πάλσ, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνψζεζε δξάζεσλ κε ρακειή επηβάξπλζε ζε ξχπνπο θαη ζεβαζκφ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, βνεζά ζηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ζε νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηεο 

βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Πέξαλ ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΚΑΠ, ην ελ ιφγσ Μέηξν απνζθνπεί θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο σο εξγαιείν ζηήξημεο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, θαηλνηνκίαο, 

δηθηχσζεο θαη ζχδεπμεο ηφζν ηνπ πξσηνγελνχο φζν ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αγνξά.  

Ζ ζηήξημε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέηξνπ παξέρεηαη ψζηε λα πξνσζεζνχλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν  θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) κέζνδνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο αιπζίδαο 

ηξνθίκσλ, ηνπ δαζηθνχ ηνκέα θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. ε 

απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, νη παξαγσγνί, νη ελψζεηο 

παξαγσγψλ, νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη άιινη θνξείο 

β) δεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ (clusters) θαη δηθηχσλ 

γ) ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ησλ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο (ΔΚ) 

γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 55 - 56. 

Σν Μέηξν ζα ρξεκαηνδνηεί θαηλνηφκα έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ζε ηνκείο ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ. ια ηα απνηειέζκαηα ζα θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ε νπνία ζα ηα 

δεκνζηεχεη ζε ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή ηφζν ζηελ επηθξάηεηα φζν θαη ζε παλεπξσπατθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 

 

8.2.18.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.18.3.1. 16.2.1 Πξνώζεζε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

Sub-measure:  

 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and 

technologies 

8.2.18.3.1.1. Description of the type of operation 

Γίλεηαη έκθαζε ζε έξγα (πηινηηθά ή άιια)  πνπ ζπκβάιινπλ κέζα απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηε 

βειηίσζε κεηαμχ άιισλ, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ,  ζηελ 

θαιχηεξε έληαμε ησλ πξσηνγελψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ  θαη 
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ζηελ πξνζζήθε επηπξφζζεηεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα. Έκθαζε επίζεο δίλεηαη θαη ζε έξγα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

εμαηηίαο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη ζε κέηξα πξνζαξκνγήο ζηα λέα πεξηβαιινληηθά θαη 

θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα πξνσζνχληαη έξγα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

θαη ε δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη θνηλήο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ. Πξφζζεηα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΚΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2020. 

Σν Καζεζηψο ζα ρξεκαηνδνηεί έξγα κέγηζηνπ χςνπο ελίζρπζεο κέρξη €100.000. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

δξάζεσλ, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηνπ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

θαη ηδηαίηεξα ζε γεσξγνθηελνηξνθηθά πξνβιήκαηα, φπσο έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη ηε 

κειέηε ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο ηεο Κχπξνπ. ε πεξηπηψζεηο πξνηεηλφκελσλ έξγσλ πνπ 

αθνξνχλ πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξεζίεο πξνο ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή ηφηε απηέο 

ζα πξνσζνχληαη γηα επηρνξήγεζε απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα θαηλνηνκίαο ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε Τπεξεζία. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 1Α, 1Β, 1Γ, 2Α, 4, 5Α θαη 5Β.  

 

8.2.18.3.1.2. Type of support 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα απηήο ηεο Γξάζεο ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηξεηο δφζεηο κε δπλαηφηεηα 

πξνθαηαβνιήο. 

 

8.2.18.3.1.3. Links to other legislation 

 Σν Μέηξν ζπλδέεηαη κε ην ζρέδην ρνξεγηψλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ γηα ηε Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,  ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 Πξφζζεηα ην Μέηξν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξίδνληα 2020, 

ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, κε θαηλνηφκεο 

πξνζεγγίζεηο, γηα ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ιχζεσλ ζηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα ηνπ επξσπαίνπ 

παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή 

 Άξζξν 57, Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο, Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

 Μειέηε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο 

 πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 Καλνληζκφο 1306/2013  

 

8.2.18.3.1.4. Beneficiaries 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο είλαη νη πξνηάζεηο λα 
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ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο επηρεηξεζηαθέο νκάδεο ή ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηα 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη νη νπνίεο έρνπλ ππνγεγξακκέλν ην Σερληθφ Γειηίν 

πλεξγαζίαο ή  θαη αλαγλσξίδνληαη απφ δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ. ηηο επηρεηξεζηαθέο νκάδεο  ή ζπλεξγαζίεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπιάρηζηνλ έλαο παξαγσγφο ή νκάδα παξαγσγψλ, έλα εξεπλεηηθφ 

ίδξπκα θαη έλαο παξάγνληαο ηεο αγνξάο (π.ρ. ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο - δηάζεζεο ή θαη κεηαπνίεζεο), ν 

νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ ζα πξνθχςεη. 

Σε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ ζα αλαιακβάλεη ν 

ζπληνληζηήο ηνπ Έξγνπ, άηνκν ην νπνίν ζα νξίδεηαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα ή ζπλεξγαζία. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία απηή ζα ζπληνλίδεηαη απφ εμσηεξηθφ θνξέα, ηφηε απηφο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε έλα κέινο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο. ην Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο, 

ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηψο ν πληνληζηήο θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα, ε εκπεηξία θαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ θνξέα απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ απνδεκίσζε ηνπ πληνληζηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ δηαθφξσλ δφζεσλ ζην πληνληζηή ζα γίλεηαη κεηά απφ απφδεημε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξάζεο, ελψ ε θαηαβνιή θαη θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, εληφο 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο δφζεο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ πληνληζηή. 

ηε πεξίπησζε δηαθνξάο ή θαη δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ή επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, ξφιν ζπληνληζηή 

αλαιακβάλεη ε  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηειεζίδηθα γηα ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε θαη είλαη ηειεζίδηθε εθηφο θαη εάλ άιισο 

πσο απνθαζίζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη κε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα θαιχςεη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ζεκείν πνπ απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ 

απηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξφηαζεο. 

 

8.2.18.3.1.5. Eligible costs 

ιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δαπάλεο πξηλ ηελ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε αίηεζεο, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

1.    δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

1.1.    εκςχρσζε ( π.ρ. ε ακνηβή ελφο δηακεζνιαβεηή, ηαμίδηα-ζεκηλάξηα γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ). 

1.2.    ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ελνίθην ρψξνπ ζπλάληεζεο). 

1.3.    λνκηθή αξσγή θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο. 

θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

(ΔΑΓ) θαη ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ζα 
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ηεζνχλ απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

2.    Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνψζεζεο 

2.1.    Άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

2.2.    Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ: ακνηβέο γηα πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν. Απηέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα µε 

ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη. Γεκφζηνη ππάιιεινη ή άηνµα ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο 

κηζζνινγηθέο απνιαβέο πξνέξρνληαη άµεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ ακνηβέο αθφκε θαη αλ ζπκκεηέρνπλ µε ηελ πξνζσπηθή ή άιιε ηδηφηεηα. 

Αγνξά Τπεξεζηψλ (κέρξη 15%ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ): φπσο γηα παξάδεηγκα δαπάλεο γηα έμνδα 

ππεξγνιαβηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δαπαλψλ γηα δηεμαγσγή 

εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ (ρεκηθψλ, νξγαλνιεπηηθψλ ή άιισλ δνθηκψλ). 

ξγαλα θαη Δμνπιηζµφο: κέρξη 50% δαπάλεο γηα φξγαλα, εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.(Πξηλ απφ ηελ αγνξά ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ ππνβάιινληαη 3 πξφρεηξεο πξνζθνξέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ  θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα απνθαζίζεη γηα 

ην χςνο ηεο επηδφηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ). 

Αλαιψζηκα θαη Τιηθά: δαπάλεο γηα αλαιψζηκα θαη πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο  θαη ηεο αγνξάο δεηγκάησλ γηα δηελέξγεηα ρεκηθψλ, νξγαλνιεπηηθψλ ή άιισλ δνθηκψλ. 

Μεηαθηλήζεηο: νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ηαμηδηψλ πνπ είλαη  αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Τπεξθεθαιηθά: Έμνδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

Γηάρπζε: πκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο, δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θηι 

Έμνδα εθπφλεζεο κειεηψλ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

ιεο νη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 1 

εθδήισζεο δηάρπζεο/πξνψζεζεο ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν νινθιεξψζεθε ε πξφηαζε, ελψ φια ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα αλάξηεζε ηνπο ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο.  

 

8.2.18.3.1.6. Eligibility conditions 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα έξγν απφ αλαγλσξηζκέλε επηρεηξεζηαθή νκάδα, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 - 2020 

 ηε ζπκπεξίιεςε ηνπιάρηζηνλ ελφο παξαγσγνχ ή νκάδαο παξαγσγψλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

κεηαπνηεηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.α. ζηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα 

 ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κε θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά  
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 ηελ επηδίσμε αχμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηνπ νθέινπο ζηνλ 

παξαγσγφ απφ ην παξαγφκελν πξντφλ, 

 ηελ πξφβιεςε κεηξήζηκεο ζεηηθήο επίπησζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ 

 ηελ πξφβιεςε κεηξήζηκνπ Θεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο.   

 ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 ηε ζηνηρείνζεηεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο 

 ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ φζν θαη 

γεληθφηεξα ηεο ΚΑΠ 

 

8.2.18.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο  ζα εμεηάδνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, νκάδσλ παξαγσγψλ θαη δηθηχνπ εξεπλεηψλ θαη 

παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε φ,ηη αθνξά ηελ θππξηαθή αγνξά ηνπ 

γεσξγνθηελνηξνθηθνχ ηνκέα 

 ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ, ζπζθεπαζηψλ  πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 

 ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά  

 ηε κεηξήζηκε ζεηηθή επίδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ην φθεινο ηνπ παξαγσγνχ απφ ην παξαγφκελν πξντφλ 

 ην πνζνζηφ κεηξήζηκεο ζεηηθή επίπησζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ 

 ην πνζνζηφ κεηξήζηκνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο.   

 ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο 

 ην πνζνζηφ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Μέηξνπ θαη ηεο ΚΑΠ 

 

8.2.18.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν παξφλ Μέηξν ζα θαιχπηεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ έξγσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Σν πνζφ 

ελίζρπζεο ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ €10.000 θαη €100.000. 

8.2.18.3.1.9. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 

markets 
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Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε δνκή θαη νη δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:  

 ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη θχξηεο δξάζεηο πινπνίεζεο ηεο πλεξγαζίαο. 

 ε νξγάλσζε, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 

 ζπλνπηηθφ Γειηίν εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο. 

 νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζρεηηθφηεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 

απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα. 

 ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν κε λνκηθή ηζρχ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νκάδαο    

Πηινηηθά έξγα: πξφθεηηαη γηα έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δνθηκή πθηζηάκελεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνζηκφηεηάο ηεο ζηα θππξηαθά δεδνκέλα. Σέηνηα έξγα ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηε αμία ζηα παξαγφκελα 

πξντφληα, ηφζν απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  

Γεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ εξεπλεηψλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ψζηε λα δηαλέκεηαη θαιχηεξε ηε αλάγθε ην θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Δλδπλάκσζε ηέηνησλ 

ζπκπιεγκάησλ ηφζν εληφο ηεο επηθξάηεηαο φζν θαη παλεπξσπατθά ζα έρεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ 

θιάδν ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο. 

Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε επίιπζε πξνψζεζεο θαη δηάδνζε 

πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απινπζηεχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

θαη ζα θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθά ηα παξαγφκελα πξντφληα. 

Ο δηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο αξρηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε ζχζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ή πλεξγαζίαο κέζσ γξαπηήο δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Ρφιν δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα παίμεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ή άιινο 

θνξέαο ηδησηηθνχ ή θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

Χο πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη άηνκν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Οκάδαο ή πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε νινθιήξσζεο ή κεξηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ξφιν πληνληζηή κε εμνπζίεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο. 
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8.2.18.3.2. 16.2.2 Γηεξεύλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπηθώλ / παξαδνζηαθώλ 
πξντόλησλ 

Sub-measure:  

 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and 

technologies 

8.2.18.3.2.1. Description of the type of operation 

Θα ρξεκαηνδνηνχληαη  ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ κε ζθνπφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπηθψλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. Οη ππφ αλαθνξά δξάζεηο ζα ππνβνεζνχλ ηελ έληαμε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζε Δπξσπατθά 

πζηήκαηα Πνηφηεηαο (ΠΟΠ/ΠΓΔ/ΔΠΗΠ) γηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα, κε κέγηζην χςνο ελίζρπζεο 

ηηο €20.000. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο ελ ιφγσ πξφλνηαο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παξαγσγψλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ (πξσηνγελνχο 

θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο), ηεο απφδνζεο ζε απηά πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζψο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα ή πξντφληα αλψηεξεο 

πνηφηεηαο. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 2Α θαη 3Α. 

8.2.18.3.2.2. Type of support 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα ηεο δξάζεο ζα γίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηξεηο δφζεηο κε δπλαηφηεηα 

πξνθαηαβνιήο. 

8.2.18.3.2.3. Links to other legislation 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ Νφκνο ηνπ 2006 (Νφκνο 139(Η)/2006) Άξζξν 57, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο, Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Μειέηε γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ Κχπξνπ 

θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 

8.2.18.3.2.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη  επηρεηξεζηαθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 
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ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 ή ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο 

ηνπιάρηζηνλ κία νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηα ελ ιφγσ ηνπηθά/παξαδνζηαθά πξντφληα (Άξζξνπ 49(1), Καλ. 

1151/2012) θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πην θάησ θνξείο: πάξνρνη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

εξεπλεηηθνί θνξείο, ηνπηθνί παξάγνληεο ή άιινη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

κέηξνπ. 

Έλα κνλαδηθφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο νκάδα εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 49(1) α θαη β ηνπ Καλ. 1151/2012. 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (γεληθφο ζπληνληζκφο) ζα γίλεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεξγαζία θαη εηδηθφηεξα απφ άηνκν ην νπνίν ζα νξίδεηαη σο ζπληνληζηήο 

ηνπ Έξγνπ. Ο πληνληζηήο  ζα πξνζδηνξίδεηαη ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θαη ζα απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο.  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία απηή ζα ζπληνλίδεηαη απφ 

εμσηεξηθφ θνξέα, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε έλα κέινο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο. 

ην ζχκθσλν ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηψο ν πληνληζηήο θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα, ε εκπεηξία 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ απνδεκίσζε ηνπ πληνληζηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ δηαθφξσλ δφζεσλ ζην πληνληζηή ζα γίλεηαη κεηά απφ απφδεημε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξάζεο ελψ ε θαηαβνιή θαη θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο δφζεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ πληνληζηή. 

ηελ πεξίπησζε δηαθνξάο ή θαη δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, ξφιν ζπληνληζηή 

αλαιακβάλεη ε  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηειεζίδηθα γηα ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε θαη είλαη ηειεζίδηθε, εθηφο θαη εάλ 

άιισο πσο απνθαζίζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη κε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα θαιχςεη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ζεκείν πνπ απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ 

απηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξφηαζεο. 

 

8.2.18.3.2.5. Eligible costs 

ιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δαπάλεο,  πξηλ ηελ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε αίηεζεο, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

1.    δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

1.1  εκςχρσζε ( π.ρ. ε ακνηβή ελφο δηακεζνιαβεηή, ηαμίδηα-ζεκηλάξηα γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ). 

1.2  ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ελνίθην ρψξνπ ζπλάληεζεο). 

1.3  λνκηθή αξσγή θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο. 

θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

(ΔΑΓ) θαη ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ζα 
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ηεζνχλ απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

2.    Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνψζεζεο 

2.1    Άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

2.2    Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

 Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ: ακνηβέο γηα πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν. 

 Αγνξά Τπεξεζηψλ 

 Αλαιψζηκα θαη Τιηθά 

 Μεηαθηλήζεηο 

 Τπεξθεθαιηθά: έμνδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

 Γηάρπζε: ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο, δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εθζέζεηο, 

ζπλέδξηα θηι 

Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ηνπιάρηζηνλ εθδήισζε δηάρπζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ννείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα αλάξηεζε ηνπο ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη θνηλνπνίεζεο ηνπο θαη ζε άιια 

κέζα δηάρπζεο. 

 

8.2.18.3.2.6. Eligibility conditions 

Δπηδφηεζε παξέρεηαη ζε: 

 ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπηθψλ/παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ κε απψηεξν ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ γηα νλνκαζίεο πξνέιεπζεο, γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη εγγπεκέλα παξαδνζηαθά ηδηφηππα 

πξντφληα. 

 ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπιάρηζηνλ  κία νκάδα πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ελ ιφγσ ηνπηθά/παξαδνζηαθά πξντφληα (άξζξνπ 49(1), Καλ. 1151/2012) θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πην θάησ θνξείο: πάξνρνη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, εξεπλεηηθνί 

θνξείο, ηνπηθνί παξάγνληεο ή άιινη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ. 

 ζπλεξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο νξίδνπλ μεθάζαξα ην ηνπηθφ/παξαδνζηαθφ πξντφλ γηα ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε δηεξεχλεζεο. 

 ζπλεξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο εκπεξηέρνπλ έξεπλα  (εξγαζηεξηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή).     

 λέεο ζπλεξγαζίεο ή λέεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο  πνπ έρνπλ σο απψηεξν 

ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ/παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα εμέηαζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ππνβνιή «πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο» κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αηηνχζεο νκάδαο θαη ε ππνβνιή ηερληθνχ δειηίνπ ζπλεξγαζίαο, ζην 
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νπνίν ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο θαζψο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

8.2.18.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα εμεηάδνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ην πξνβιεπφκελν φθεινο απφ ην 

παξαγφκελν πξντφλ 

 ηε ζεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκία 

 ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο.   

 ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 ηνλ φγθν παξαγσγήο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξντφληνο 

 ηελ αμία πψιεζεο ζηελ αγνξά ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξντφληνο 

 

8.2.18.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Γξάζε ζα θαιχπηνπλ ην  70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηνπ έξγνπ. Σν χςνο ρξεκαηνδφηεζεο ζα θηάλεη κέρξη θαη ηηο €20.000 

 

8.2.18.3.2.9. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 

markets 

Πηινηηθά έξγα: πξφθεηηαη γηα έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δνθηκή πθηζηάκελεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνζηκφηεηάο ηεο ζηα θππξηαθά δεδνκέλα. Σέηνηα έξγα ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηε αμία ζηα παξαγφκελα 

πξντφληα, ηφζν απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  

Γεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ εξεπλεηψλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ψζηε λα δηαλέκεηαη θαιχηεξε ηε αλάγθε ην θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Δλδπλάκσζε ηέηνησλ 

ζπκπιεγκάησλ ηφζν εληφο ηεο επηθξάηεηαο φζν θαη παλεπξσπατθά ζα έρεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ 

θιάδν ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο. 

Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε επίιπζε πξνψζεζεο θαη δηάδνζε 

πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απινπζηεχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

θαη ζα θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθά ηα παξαγφκελα πξντφληα. 

Ο δηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο αξρηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε ζχζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ή πλεξγαζίαο κέζσ γξαπηήο δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ 
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πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Ρφιν δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα παίμεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ή άιινο 

θνξέαο ηδησηηθνχ ή θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

Χο πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη άηνκν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Οκάδαο ή πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε νινθιήξσζεο ή κεξηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ξφιν πληνληζηή κε εμνπζίεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο. 

Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε δνκή θαη νη δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:  

 ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη θχξηεο δξάζεηο πινπνίεζεο ηεο πλεξγαζίαο. 

 ε νξγάλσζε, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 

 ζπλνπηηθφ Γειηίν εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο. 

 νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζρεηηθφηεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 

απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα. 

 ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν κε λνκηθή ηζρχ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νκάδαο    
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8.2.18.3.3. 16.2.3 Γεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο 

Sub-measure:  

 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and 

technologies 

8.2.18.3.3.1. Description of the type of operation 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ρξεκαηνδνηνχληαη ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

εζεινληηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπζηήκαηα γεσξγίαο απφ ηα νπνία παξάγνληαη πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο. Απψηεξνο 

ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ζπλεξγαζηψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ παξαγσγψλ, κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ή ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο 

ηνπο αιιά θαη ε εκπνξηθή πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ  κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

θαη ηελ θαηαλαισηηθή αλαγλψξηζε. 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο αθνξά ηνπο πην θάησ ηνκείο : 

πγηεηλή ηξνθίκσλ, ηρληιαζηκφηεηα, πγεία ησλ δψσλ, πξνέιεπζε θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαγσγήο, 

επεκεξία ησλ δψσλ, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξαγσγήο/νινθιεξνκέλε θπηνπξνζηαζία, πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε, αεηθφξνο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, θιηκαηηθή αιιαγή, παξαδνζηαθά πξντφληα ή κέζνδνη, άιινη 

ηνκείο νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

Θα ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα ζπλεξγαζίαο κε κέγηζην χςνο ελίζρπζεο ηηο €50.000. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 2Α θαη 3Α. 

 

8.2.18.3.3.2. Type of support 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα απηήο ηεο Γξάζεο ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηξεηο δφζεηο, κε δπλαηφηεηα 

πξνθαηαβνιήο 

 

8.2.18.3.3.3. Links to other legislation 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηα ζπζηήκαηα εζεινληηθήο πηζηνπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 2010/C341/04, άξζξν 57, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζνχλ ή 

αληηθαηαζηαζνχλ. 

 Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο, Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ)φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Ο πεξί ηππνπνίεζεο, δηαπίζηεπζεο θαη ηερληθήο πιεξνθφξεζεο Νφκνο 156(Η)/2002, φπσο εθάζηνηε 
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ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 

8.2.18.3.3.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη  επηρεηξεζηαθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 

ηνπ Καλ. 1305/2013 ή ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπιάρηζηνλ 

παξαγσγνί ή/θαη νξγαλψζεηο ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πην θάησ θνξείο: πάξνρνη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εκςπρσηψλ, θνξείο 

πηζηνπνίεζεο, ηνπηθνί παξάγνληεο ή άιινη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ. 

 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (γεληθφο ζπληνληζκφο) ζα γίλεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεξγαζία θαη εηδηθφηεξα απφ άηνκν ην νπνίν ζα νξίδεηαη σο πληνληζηήο 

ηνπ Έξγνπ. Ο πληνληζηήο ζα πξνζδηνξίδεηαη ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θαη ζα απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο.  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία απηή ζα ζπληνλίδεηαη απφ 

εμσηεξηθφ θνξέα, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε έλα κέινο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο. 

ην ζχκθσλν ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηψο ν πληνληζηήο θαη  λα απνδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα, ε εκπεηξία 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ απνδεκίσζε ηνπ πληνληζηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ δηαθφξσλ δφζεσλ ζην πληνληζηή ζα γίλεηαη κεηά απφ απφδεημε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξάζεο, ελψ ε θαηαβνιή θαη θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο δφζεο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ πληνληζηή. 

ηελ πεξίπησζε δηαθνξάο ή θαη δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, ξφιν ζπληνληζηή 

αλαιακβάλεη ε  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηειεζίδηθα γηα ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε θαη είλαη ηειεζίδηθε, εθηφο θαη εάλ 

άιισο πσο απνθαζίζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη κε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα θαιχςεη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ζεκείν πνπ απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ 

απηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξφηαζεο. 

8.2.18.3.3.5. Eligible costs 

ιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δαπάλεο, πξηλ ηελ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε αίηεζεο, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

1.δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

1.1 εκςχρσζε ( π.ρ. ε ακνηβή ελφο δηακεζνιαβεηή, ηαμίδηα-ζεκηλάξηα γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ). 

1.2 ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ελνίθην ρψξνπ ζπλάληεζεο). 

1.3 λνκηθή αξσγή θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο. 
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θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

(ΔΑΓ) θαη ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο ΔΚ, ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ζα ηεζνχλ 

απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

2    Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνψζεζεο 

2.3    Άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

2.4    Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

 Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 

 Αγνξά ππεξεζηψλ (πεξηιακβάλεη ακνηβέο ηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκβνχισλ θ.α) 

 Γεκηνπξγία θαη θαηαρψξεζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο (logo) 

 Αλαιψζηκα θαη πιηθά: δαπάλεο γηα αλαιψζηκα θαη πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

 Μεηαθηλήζεηο: νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ηαμηδηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 Τπεξθεθαιηθά: έμνδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

 Γηάρπζε: ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο, δηθηχσζεο, δηαβνπιεχζεσλ θαη δηάρπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θηι 

 Έμνδα εθπφλεζεο κειεηψλ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Έμνδα πηινηηθήο εθαξκνγήο πξνηχπσλ. 

 Έμνδα ρψξσλ θηινμελίαο δηαβνπιεχζεσλ θαη άιια νξγαλσηηθά έμνδα 

 

8.2.18.3.3.6. Eligibility conditions 

Δπηδφηεζε παξέρεηαη ζε: 

 ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ εζεινληηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (φπσο 

δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθά πξντφληα, ηξφθηκα, κεζφδνπο θαη 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

 ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο παξαγσγνί ή/θαη νξγαλψζεηο ηνπο 

θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πην θάησ θνξείο: πάξνρνη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εκςπρσηψλ, θνξείο πηζηνπνίεζεο, ηνπηθνί 

παξάγνληεο ή άιινη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μέηξνπ. 

 λέεο ζπλεξγαζίεο ή λέεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο. 

Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη   κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

Α) i) ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ, πξνέξρνληαη 
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απφ ζαθείο ππνρξεψζεηο εγγχεζεο: 

 ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο 

 ησλ εηδηθψλ κεζφδσλ γεσξγίαο ή παξαγσγήο, ή 

 ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ είλαη ζαθψο αλψηεξε απφ ηα ζπλήζε εκπνξηθά πξφηππα 

φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ή 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο· 

ii) ην ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ ζε φινπο ηνπο παξαγσγνχο· 

iii) ην ζχζηεκα ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη 

απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή απφ αλεμάξηεην θνξέα επηζεψξεζεο· 

iv) ην ζχζηεκα είλαη δηαθαλέο θαη εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ· 

ή 

Β) ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί βέιηηζηεο πξαθηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα 2010/C341/04. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα εμέηαζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ππνβνιή «πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο» κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αηηνχζεο νκάδαο θαη ε ππνβνιή ηερληθνχ δειηίνπ ζπλεξγαζίαο, ζην 

νπνίν ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο θαζψο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

8.2.18.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Σα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 ηε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ θνξέσλ πνπ ζα εθαξκφδνπλ ην πξφηππν 

 ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ην πξνβιεπφκελν φθεινο απφ ην 

παξαγφκελν πξντφλ 

 ηε ζεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ 

 ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο.   

 ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 ηε δεκηνπξγία νξηδφληησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (δει. ζπζηεκάησλ ζηα νπνία λα εκπίπηνπλ 

πξντφληα πέξαλ ηνπ ελφο) 

 ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά βξαρείαο αιπζίδαο 

 ην πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

απφ ηνπο πην θάησ ηνκείο: πγηεηλή ηξνθίκσλ, ηρληιαζηκφηεηα, πγεία ησλ δψσλ, πξνέιεπζε θαη 

γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαγσγήο, επεκεξία ησλ δψσλ, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

παξαγσγήο/νινθιεξνκέλε θπηνπξνζηαζία, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, αεηθφξνο ρξήζε θπζηθψλ 
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πφξσλ, θιηκαηηθή αιιαγή, παξαδνζηαθά πξντφληα ή κέζνδνη, άιινη ηνκείο νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

8.2.18.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν παξφλ Μέηξν ζα θαιχπηεη ην  70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Σν χςνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

έξγσλ ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα θζάζεη ηηο €50.000. 

8.2.18.3.3.9. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 

markets 

Πηινηηθά έξγα: πξφθεηηαη γηα έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δνθηκή πθηζηάκελεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνζηκφηεηάο ηεο ζηα θππξηαθά δεδνκέλα. Σέηνηα έξγα ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηε αμία ζηα παξαγφκελα 

πξντφληα, ηφζν απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  

Γεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ εξεπλεηψλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ψζηε λα δηαλέκεηαη θαιχηεξε ηε αλάγθε ην θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Δλδπλάκσζε ηέηνησλ 

ζπκπιεγκάησλ ηφζν εληφο ηεο επηθξάηεηαο φζν θαη παλεπξσπατθά ζα έρεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ 

θιάδν ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο. 

Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε επίιπζε πξνψζεζεο θαη δηάδνζε 

πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απινπζηεχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

θαη ζα θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθά ηα παξαγφκελα πξντφληα. 

Ο Γηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο αξρηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε ζχζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ή πλεξγαζίαο κέζσ γξαπηήο δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Ρφιν δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα παίμεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ή άιινο 

θνξέαο ηδησηηθνχ ή θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη άηνκν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Οκάδαο ή πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε νινθιήξσζεο ή κεξηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ξφιν πληνληζηή κε εμνπζίεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο. 

Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε δνκή θαη νη δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:  

 ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη θχξηεο δξάζεηο πινπνίεζεο ηεο πλεξγαζίαο. 

 ε νξγάλσζε, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 

 ζπλνπηηθφ Γειηίν εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο. 

 νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζρεηηθφηεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 
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απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα. 

 ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν κε λνκηθή ηζρχ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νκάδαο 
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8.2.18.3.4. 16.4 Βξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο αγνξέο 

Sub-measure:  

 16.4 - support for horizontal and vertical co-operation among supply chain actors for the 

establishment and development of short supply chains and local markets, and for promotion 

activities in a local context relating to the development of short supply chains and local markets 

8.2.18.3.4.1. Description of the type of operation 

Σν Καζεζηψο απηφ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο 

αιπζίδαο ηξνθίκσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βξαρεηψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ηνπηθψλ 

αγνξψλ. Δπηπξφζζεηα, παξέρεηαη ζηήξημε ζε δξάζεηο πξνψζεζεο, ζε ηνπηθή θιίκαθα, βξαρείσλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ. 

Δπηδίσμε ηνπ ελ ιφγσ Καζεζηψηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ κέζσ ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα). Βαζηθφο άμνλαο ηνπ πςνκέηξνπ είλαη ε βξάρπλζε ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ (ΑΔΣ). 

ηα πιαίζηα απηά αλακέλεηαη λα αλπηπρζνχλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο ΑΔΣ θαη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή, σο απνηέιεζκα ηεο ακεζφηεξεο επαθήο πνπ ζα έρνπλ νη 

δχν πιεπξέο θαη ηεο εμηζνξξφπεζεο πνπ ζα επέιζεη ζηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Θα πξέπεη 

εμάιινπ λα ζεκεησζεί φηη πηζαλέο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηνπηθνχο θνξείο, ζα ζπκβάινπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ αγνξψλ θαη 

θαηαζηεκάησλ. 

ιεο νη πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο εληζρχνληαη δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ Καζεζηψηνο δελ ζα πξέπεη λα 

παξεκβάιινπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ελδηάκεζνπο θνξείο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. 

εκεηψλεηαη φηη, ην θαζεζηψο θαιχπηεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κφλν κε λέεο ζπλεξγαζίεο ή λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο 

Δπίθεληξν θάζε πξνζπάζεηαο πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βξαρείαο αιπζίδαο ή ηνπηθήο αγνξάο θαη ε πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ 

αγνξάο πξντφλησλ κέζσ απηήο ηεο νδνχ. 

Σν Καζεζηψο ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 2Α θαη 3Α. 

8.2.18.3.4.2. Type of support 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα απηήο ηεο Γξάζεο ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηξεηο δφζεηο, κε δπλαηφηεηα 

πξνθαηαβνιήο. 

8.2.18.3.4.3. Links to other legislation 

 ηηο πεξηπηψζεηο ιατθψλ αγνξψλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 96(Η)/2013 πνπ 

ξπζκίδεη ηε Λεηηνπξγία ησλ Λατθψλ Αγνξψλ γηα ηε δηάζεζε Γεσξγνθηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ απφ 

ηνπο παξαγσγνχο ηνπο, θαη φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 
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 Άξζξν 57, Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

 

8.2.18.3.4.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη  επηρεηξεζηαθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 

ηνπ Καλ. 1305/2013 ή ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο γεσξγνί ή/θαη νη 

δηάθνξεο νξγαλψζεηο ή ζχλδεζκνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη άιινη ηνκείο 

ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ φπσο γηα παξάδεηγκα βηνηερλίεο ηξνθίκσλ (π.ρ. αξηνπνηεία, food artisans), 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο (παληνπσιεία, ηνπηθά κπαθάιηθα, εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θιπ), θνξείο 

ηνπ επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο 

καδηθήο εζηίαζεο), θαηαλαισηέο θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο, θνξείο νξγάλσζεο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ 

(logistics), πάξνρνη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, ηνπηθνί παξάγνληεο, 

ηνπηθέο αξρέο, δεκφζηνη θνξείο ή άιινη θνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ. 

Γηα λα ζεσξείηαη έλα έξγν επηιέμηκν, ζε θάζε πξνηεηλφκελε ζπλεξγαζία απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή 

παξαγσγψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (γεσξγψλ/θηελνηξφθσλ) ή θαη νξγαλψζεηο απηψλ. 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (γεληθφο ζπληνληζκφο) ζα γίλεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεξγαζία θαη εηδηθφηεξα απφ άηνκν ην νπνίν ζα νξίδεηαη σο πληνληζηήο 

ηνπ Έξγνπ. Ο πληνληζηήο ζα πξνζδηνξίδεηαη ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θαη ζα απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο.  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία απηή ζα ζπληνλίδεηαη απφ 

εμσηεξηθφ θνξέα, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε έλα κέινο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο.  

ην ζχκθσλν ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηψο ν πληνληζηήο θαη  λα απνδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα, ε εκπεηξία 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ απνδεκίσζε ηνπ πληνληζηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ δηαθφξσλ δφζεσλ ζην πληνληζηή ζα γίλεηαη κεηά απφ απφδεημε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξάζεο, ελψ ε θαηαβνιή θαη θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο δφζεο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ πληνληζηή. 

ηελ πεξίπησζε δηαθνξάο ή θαη δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, ξφιν ζπληνληζηή 

αλαιακβάλεη ε  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηειεζίδηθα γηα ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε θαη είλαη ηειεζίδηθε, εθηφο θαη εάλ 

άιισο πσο απνθαζίζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο θαη κε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα θαιχςεη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ζεκείν πνπ απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ 

απηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξφηαζεο. 

Γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε επηιέμηκσλ έξγσλ: 

1. πιινγηθέο απεπζείαο πσιήζεηο παξαγσγψλ 
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2. πλεξγαζίεο/ ζπλεηαηξηζκνί παξαγσγψλ- θαηαλαισηψλ 

3. πκπξάμεηο κε ηνλ ηνκέα ηνπ επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ (π.ρ εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θνξείο καδηθήο 

εζηίαζεο) 

4. Άιινπ ηχπνπ ζπλεξγαζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλεξγαζίεο 

(πβξηδηθέο). 

5. Άιιεο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο δελ παξεκβάιινπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ελδηάκεζνπο θνξείο 

κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. 

8.2.18.3.4.5. Eligible costs 

ιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δαπάλεο, πξηλ ηελ ππνβνιή νπνηαζδήπνηε αίηεζεο, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

1.δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

1.1 εκςχρσζε ( π.ρ. ε ακνηβή ελφο δηακεζνιαβεηή, ηαμίδηα-ζεκηλάξηα γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ). 

1.2 ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ελνίθην ρψξνπ ζπλάληεζεο). 

1.3 λνκηθή αξσγή θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο 

θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

(ΔΑΓ) θαη ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο ΔΚ, ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ζα ηεζνχλ 

απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

2    Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνψζεζεο 

2.1    Άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

2.2    Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

πσο αλαιχνληαη πην θάησ: 

Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Πξνψζεζεο 

 Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 

 Αγνξά ππεξεζηψλ (κέρξη 15% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ) 

 Έμνδα εθπφλεζεο κειεηψλ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ κε 

αλψηαην πνζφ ηηο 2500€). 

 Δμνπιηζκφο 

 Δλνίθηα εγθαηαζηάζεσλ 

 Γηακφξθσζε ρψξσλ 

 Δμνπιηζκφο θαη εηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
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 Αλαιψζηκα πιηθά 

 Γαπάλεο ίδξπζεο θαη εγγξαθήο εηαηξείαο κε αλψηαην απνδεθηφ πνζφ ηα €1.000. Γεκηνπξγία θαη 

θαηαρψξεζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο (logo) 

 Τπεξθεθαιηθά έμνδα: έμνδα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 

εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ εμνπιηζκνχ, δηακφξθσζεο ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη εηδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 

 

8.2.18.3.4.6. Eligibility conditions 

Δπηδφηεζε παξέρεηαη ζε: 

 θάζεηεο θαη νξηδφληηεο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε βξαρεηψλ 

αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ αγνξψλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ 

βξαρεία αιπζίδα. 

 ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπιάρηζηνλ έλαο παξαγσγφο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα(γεσξγφο/θηελνηξφθνο) ή ηνπιάρηζην κία νξγάλσζε παξαγσγψλ ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα (ή ζχλδεζκνί ηνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο). 

 ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο δελ παξεκβάιινπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ελδηάκεζνπο θνξείο κεηαμχ 

παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή, 

 λέεο ζπλεξγαζίεο ή λέεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε βξάρπλζε ηεο 

αιπζίδαο δηαλνκήο, 

 ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο πξνβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή  ηελ χπαξμε ηεο βξαρείαο αιπζίδαο δηαλνκήο 

(φπνπ δελ είλαη εκθαλήο) θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο ηνπηθψλ πξντφλησλ κέζσ απηήο 

ηεο νδνχ. 

 ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα θάζε πξντφληνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαλνκήο θαη παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ εγγχεζε φηη ηα πξντφληα δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Μέηξνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα εμέηαζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ππνβνιή «πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο» κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αηηνχζεο νκάδαο θαη ε ππνβνιή ηερληθνχ δειηίνπ ζπλεξγαζίαο, ζην 

νπνίν ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο θαζψο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Γηα επηδφηεζε νπνησλδήπνηε δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζρέδην κάξθεηηλγθ, ην 

νπνίν ζα πξνσζεί ηελ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα ηξνθίκσλ ή ηνπηθή αγνξά ζηελ νιφηεηά ηεο. Γελ 

επηδνηνχληαη δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ πξνψζεζε κεκνλσκέλσλ πξντφλησλ. 
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8.2.18.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Ζ κνξηνδφηεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ πην θάησ θξηηεξίσλ 

 ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ ή νκάδσλ παξαγσγψλ ή άιισλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεξγαζία. 

 ηε καθξνρξφληα ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξνηεηλφκελν έξγν. 

 ηε βξαρχηεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία 

 ηελ θαηλνηνκία θαη εηδηθφηεξα ηηο ζπλεξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ελαιιαθηηθά θαλάιηα 

δηαλνκήο ηξνθίκσλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο θαη απνκαθξχλνληαη 

απφ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθή ηνπηθή αγνξά (δειαδή 

δεκηνπξγία λέσλ θαλαιηψλ ζηα νπνία παξαθάκπηνληαη ζπλδεηηθνί θξίθνη ηεο ζπκβαηηθήο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ). 

 ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο ή ζπλεξγαζίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

(πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ/ζπλεξγάηεο) 

 ηηο βξαρείεο αιπζίδεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. βηνινγηθψλ πξντφλησλ) 

 ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΒΑΔ πρ πξνψζεζε γπλαηθείσλ ζπλεξγαζηψλ. 

 

8.2.18.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates 

Σν παξφλ Μέηξν ζα θαιχπηεη θαηά 70% ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ €10.000 θαη €100.000. 

8.2.18.3.4.9. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 

markets 

Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε δνκή θαη νη δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:  

 ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη θχξηεο δξάζεηο πινπνίεζεο ηεο πλεξγαζίαο. 

 ε νξγάλσζε, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 

 ζπλνπηηθφ Γειηίν εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο. 

 νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζρεηηθφηεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 

απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα. 

 ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν κε λνκηθή ηζρχ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νκάδαο 

Πηινηηθά έξγα: πξφθεηηαη γηα έξγα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δνθηκή πθηζηάκελεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνζηκφηεηάο ηεο ζηα θππξηαθά δεδνκέλα. Σέηνηα έξγα ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηε αμία ζηα παξαγφκελα 

πξντφληα, ηφζν απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
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ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  

Γεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ εξεπλεηψλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ψζηε λα δηαλέκεηαη θαιχηεξε ηε αλάγθε ην θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Δλδπλάκσζε ηέηνησλ 

ζπκπιεγκάησλ ηφζν εληφο ηεο επηθξάηεηαο φζν θαη παλεπξσπατθά ζα έρεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ 

θιάδν ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο. 

Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε επίιπζε πξνψζεζεο θαη δηάδνζε 

πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απινπζηεχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

θαη ζα θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθά ηα παξαγφκελα πξντφληα. 

Ο Γηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο αξρηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε ζχζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ή πλεξγαζίαο κέζσ γξαπηήο δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Ρφιν δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα παίμεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ή άιινο 

θνξέαο ηδησηηθνχ ή θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη άηνκν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Οκάδαο ή πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε νινθιήξσζεο ή κεξηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ξφιν πληνληζηή κε εμνπζίεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο. 

Βξαρεία αιπζίδα εθνδηαζκνχ νλνκάδεηαη κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ ζηελ νπνία δελ παξεκβάιινληαη 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ελδηάκεζνη θνξείο κεηαμχ γεσξγνχ θαη θαηαλαισηή. 

Δλδηάκεζνο θνξέαο βξαρείαο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ινγίδεηαη θάζε νληφηεηα ε νπνία αγνξάδεη ην πξντφλ 

απφ ην γεσξγφ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπ. 

Σνπηθή αγνξά κπνξεί λα είλαη ε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 96(Η)/2013 νξηδφκελε σο «Λατθή 

Αγνξά» ή νπνηαδήπνηε ππαίζξηα/ζηεγαζκέλε αγνξά, ε νπνία πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηεο βξαρείαο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ. 

8.2.18.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.18.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Ο έιεγρνο ηνπ Μέηξνπ ζα γίλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα ζηα νπνία ζα ειέγρνληαη κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη 

θξίζηκα ζεκεία κέζσ ηεθκεξησκέλσλ εμφδσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ζα θαζνξίδεη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

Με ηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε πξνηάζεσλ πξνο πινπνίεζε, ζα ππνβάιιεηαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα 

ιεπηνκεξέο πιάλν γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα ησλ δχν εησλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο αθφκα ελφο έηνπο ζην 

κέγηζην γηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη κε εμάκελα ζεκεηψκαηα ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

Ζ θαηαβνιή νπνησλδήπνηε πνζψλ ζρεηηθά κε έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηφζν ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ 

ζα ππνβάιινληαη. 
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8.2.18.4.2. Mitigating actions 

Γεληθά κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αλάινγα κε ηελ 

πεγή ηνπο, ζε θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ αηηεηψλ θαη ζε θίλδπλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηψλ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε ηήξεζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ 

2. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

3. πξνζθφκηζε ςεχηηθσλ ή/θαη παξαπιαλεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

4. ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε αηηήκαηνο πιεξσκήο 

5. πξνζθφκηζε αθαηάιιεισλ/κε απνδεθηψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 

6. αδπλακία νινθιήξσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

 

ζνλ αθνξά ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Μέηξνπ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηνπο εμήο: 

1. κε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ 

2. εθαξκνγή πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ 

3. ε επηρνξήγεζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ 

ηα Μέηξα ππάξρεη ν θίλδπλνο ιήςεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ κε αδπλακία ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλεηαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεηο ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κφλν 

επηρεηξεζηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη έρνπλ ελππφγξαθν έγγξαθν ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν πνπ εηνηκάδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

Πξφζζεηα ηα πξνηεηλφκελα έξγα ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ηε SWOT αλάιπζε ηνπ ΠΑΑ. 

Γηα απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ επηρνξήγεζεο έηνηκσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία είηε ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην 

παξειζφλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή πξφθεηηαη γηα έηνηκα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαζέζηκα ζηνλ 

επξσπατθφ ή άιιν ρψξν, ζα απαηηείηαη ξεηή θαη έγγξαθε δέζκεπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο νκάδαο φηη δελ έρεη 

ζην παξειζφλ ζπλεξγαζηεί θαη νινθιεξψζεη κεξηθψο ή νιηθψο παλνκνηφηππε  πξφηαζε. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα γίλεηαη αλάθηεζε κε παξάιιειε επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ απφ κειινληηθέο πξνθεξχμεηο 

ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ειινρεχεη θαη ν θίλδπλνο δηαθνπήο ηνπ έξγνπ ιφγσ δηαθνξψλ ή άιισλ ιφγσλ 

πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ αξρή ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, ελψ είλαη δπλαηφλ ην έξγν 

λα κελ νινθιεξσζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα δψζεη θάπνην 

απνηέιεζκα. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή γηα άιισλ 

αηηίσλ. 
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8.2.18.4.3. Overall assessment of the measure 

Ζ παξέκβαζε απηή ζηνρεχεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε εληνπηζκφ θαη επίιπζε κέζσ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πξνβιεκάησλ ηεο θππξηαθήο 

γεσξγίαο. Παξάιιεια ε πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο παξάγνληεο ηεο παξαγσγηθήο θαη εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή πην αληαγσληζηηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντφλησλ, δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο παξαγσγνχο θαη ζηελ ελίζρπζε θαη 

θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο ζην γεσξγηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ. 

Ζ επαιεζεπζηκφηεηα ηνπ Μέηξνπ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κε ζαθή 

πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα θάζε εηαίξν-ζπκκεηέρνληα ζην Μέηξν, ηεθκεξησκέλν θαηάινγν εμφδσλ θαη 

δξάζεσλ, θ.α. 

8.2.18.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Γελ εθαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. 

8.2.18.6. Information specific to the measure 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 

markets 

Ο Γηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο αξρηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε ζχζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ή πλεξγαζίαο κέζσ γξαπηήο δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Ρφιν δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα παίμεη ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ή άιινο 

θνξέαο ηδησηηθνχ ή θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ. 

πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη άηνκν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή νκάδα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Οκάδαο ή πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε νινθιήξσζεο ή κεξηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ξφιν πληνληζηή κε εμνπζίεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή εθπξφζσπφο ηεο. 

Σερληθφ Γειηίν πλεξγαζίαο είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε δνκή θαη νη δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:  

 ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη, νη θχξηεο δξάζεηο πινπνίεζεο ηεο πλεξγαζίαο. 

 ε νξγάλσζε, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 

 ζπλνπηηθφ Γειηίν εθηηκψκελσλ δαπαλψλ γηα πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο. 

 νξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζρεηηθφηεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 

απηνχ λα ζπληνλίδεη έξγα. 

 ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν κε λνκηθή ηζρχ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νκάδαο 

Βξαρεία αιπζίδα εθνδηαζκνχ νλνκάδεηαη κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ ζηελ νπνία δελ παξεκβάιινληαη 
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πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ελδηάκεζνη θνξείο κεηαμχ γεσξγνχ θαη θαηαλαισηή. 

Δλδηάκεζνο θνξέαο βξαρείαο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ινγίδεηαη θάζε νληφηεηα ε νπνία αγνξάδεη ην πξντφλ 

απφ ην γεσξγφ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπ. 

Σνπηθή αγνξά κπνξεί λα είλαη ε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 96(Η)/2013 νξηδφκελε σο «Λατθή 

Αγνξά» ή νπνηαδήπνηε ππαίζξηα/ζηεγαζκέλε αγνξά, ε νπνία πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηεο βξαρείαο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ. 
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8.2.19. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

8.2.19.1. Legal basis 

Άξζξα 32 - 35 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Άξζξα 42 - 44 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

 

8.2.19.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 

and cross-cutting objectives 

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013 ε εθαξκνγή ηνπ Άμνλα Leader είρε πξνζειθχζεη 

εθηεηακέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο 

(ΟΣΓ), θχξηνη θνξείο ηνπ Άμνλα Leader,  ζηάζεθαλ θνληά ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζπδεηψληαο θαη 

αληαιιάζζνληαο απφςεηο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο, 

βάζεη ηεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο. Μέζσ ηνπ Άμνλα δφζεθε ε επθαηξία ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμε, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη πξνβάιινληαο ηα  πιενλεθηήκαηα ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδηαίηεξα ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κείσζε πιεζπζκνχ, πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, 

ππναπαζρφιεζε θαη καξαζκφ ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-

2020 ην Leader θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πεξηνρψλ θαη θαη‟ αθνινπζία ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Σν Μέηξν ζπκβάιεη θπξίσο ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Β ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη έκκεζα 

ζε άιιεο Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ Leader ζα εληζρπζνχλ  δξάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε κε γεσξγηθά ζέκαηα, νη νπνίεο ζα πξνζδψζνπλ 

λέεο δηεμφδνπο απαζρφιεζεο. Οη ελ ιφγσ εληζρχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ζε κε γεσξγηθνχο ηνκείο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θχξηνπ ή ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

πέξαλ ηνπ γεσξγηθνχ θαη παξάιιεια λα εληζρχζνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, ηδίσο ησλ λέσλ. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε SWOT, παξνπζηάδεηαη αθφκε κηα αδπλακία ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ε νπνία αθνξά 

ηελ έιιεηςε δεκφζησλ ππνδνκψλ ,γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ νξεηλνχ θαη εκηνξεηλνχ 

αγξνηηθνχ ηνπίνπ. πλζήθεο φπσο ε έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ρακειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη θνηλσληθέο παξνρέο, είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ηφζν ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα. Ζ παξνρή 

θαη βειηίσζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ θαη ε αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  ζα είλαη έλαο άιινο ζηφρνο ηνπ Leader. Οη ππεξεζίεο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Άιισζηε ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο δχλαηαη λα βειηηψζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε 
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δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ αλάπηπμεο, είλαη ε πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε 

ζην δήηεκα ηεο αεηθνξίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, θαη ηδηαίηεξα ζε ζηνηρεία φπσο είλαη ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία, ε αιιειεμάξηεζε, ε ζπλέξγεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ. Ζ 

νκαιή θαη άκεζε αληαιιαγή ηεο ηερλνγλσζίαο, εκπεηξίαο θαη πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

παξαγφλησλ ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλερή θαη 

κφληκε βάζε ζηελ πεξηνρή γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε απηφ. Ζ ζπλεξγαζία ζα βάιεη ηηο βάζεηο γηα καθξνρξφληνπο δεζκνχο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

κέζσ ηνπ γφληκνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο, ζα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλή θαη 

νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη ΟΣΓ κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο θνηλφηεηεο πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία. Οη κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ παξαγφλησλ είλαη κηα επθαηξία γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο λα δνζεί έκθαζε 

ζηα δπλαηά ζηνηρεία ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπο. Οη ΟΣΓ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ηνπηθψλ ζπκκαρηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ ζαλ 

εξγαιείν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ελδνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ελδνγελνχο δπλακηθνχ. 

πλνςίδνληαο αλαθέξεηαη πσο, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ Leader ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε 

νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιπηνκεαθέο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ κέζσ ηεο «εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ» πξνζέγγηζεο. 

Ζ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2014 – 2020 παξέρεη λέεο επθαηξίεο ζηελ αλάπηπμε, ζηελ απαζρφιεζε θαη 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε  ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κέζσ ηνπ Μέηξνπ Leader. Καηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν νη ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ, ζα πεξηιάβνπλ δξάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ επίηεπμε ελφο 

θξίζηκνπ ζηφρνπ πνπ είλαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο/δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Μέζσ ησλ ηξαηεγηθψλ 

ηνπο, νη ΟΣΓ ζα δψζνπλ έκθαζε θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ 

ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ άκβιπλζε / πξφιεςε 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ελεξγνπνηψληαο ην ηνπηθφ δπλακηθφ. 

Σν Μέηξν Leader ζα πξέπεη λα είλαη αθφκε πην ζηνρεπκέλν, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θαη γη‟απηφ νη πεξηνρέο εζηίαζεο  ηνπ Μέηξνπ ζα νξηζηνχλ βάζεη θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα απηά 

έρνπλ ζθνπφ λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηηθή θαη άκεζε αλάγθε 

ζηήξημεο. Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ Leader ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη κηα ζηνρνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε. Γη‟απηφ ππάξρεη ε αλάγθε ζηνρνζέηεζεο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο 

ηνπ Μέηξνπ Leader, ε νπνία ζα βνεζήζεη ψζηε νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ λα έρνπλ έλα 

νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη λα νδεγήζνπλ ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αληίθηππν ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο. 

Έζησ θη αλ νη πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα νκνηνκνξθία σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

θάζε ΟΣΓ, ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ ησλ 

πεξηνρψλ κε μερσξηζηέο αλάγθεο. 

Γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ΟΣΓ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζηνρνζέηεζε ησλ 

πεξηνρψλ παξέκβαζεο. ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζα δεηεζεί απφ ηηο ΟΣΓ λα εζηηάζνπλ ηελ 
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ζηξαηεγηθή ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηξαηεγηθέο 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε πιεζχζκνπ θαη θαη΄επέθηαζε 

πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, γήξαλζε πιεζπζκνχ θαη θίλδπλν εγθαηάιεηςεο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί σο ππξήλεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάπηπμεο ζηελ βάζε αγξνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. 

 

Καθεζηώηα Leader 

 

8.2.19.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 

the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support 

rates and principles with regards to the setting of selection criteria 

8.2.19.3.1. 19.2 Σηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Σηξαηεγηθήο Τνπηθήο 
Αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ 

Sub-measure:  

 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 

strategy 

8.2.19.3.1.1. Description of the type of operation 

ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο  19.2 ζα εληζρπζνχλ ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

πξνο ηελ Αξκφδηα Αξρή χζηεξα απφ ζρεηηθή Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ( ε δηαδηθαζία επηινγήο 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ. «The procedure and timetable to select the local development strategies»). Οη 

ηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ απφ ηηο ΟΣΓ, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζήο ηνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αδπλακίεο  θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα 

δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηεο ΟΣΓ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

Οη ΟΣΓ, ησλ νπνίσλ νη ηξαηεγηθέο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη ζα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε, 

ζα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ Γξάζεηο, πνπ ζα πξνσζνχλ ηνπ ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπο. Οη θαηεγνξίεο 

επηιέμηκσλ δξάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Καηεγνξίεο επηιέμηκσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηεο ΟΣΓ 

(ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ, δελ ζα είλαη επηιέμηκεο νπνηεζδήπνηε δξάζεηο 

πινπνηνχληαη απφ ηα νξηδφληηα κέηξα ηνπ ΠΑΑ). 
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«Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Άξζξν 14) 

Οη «Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ζα 

πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο φπσο ε δηνξγάλσζε καζεκάησλ γηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.α. 

«Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Άξζξν 19) 

Μέζα ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ην γεσξγηθφ λνηθνθπξηφ ην νπνίν 

δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ χπαηζξν, 

θαιείηαη λα πινπνηήζεη δξάζεηο φπσο παξαδνζηαθά εζηηαηφξηα ή θαθελεία, κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

(κέρξη 16 θιίλεο), επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθά 

πξντφληα θαη άιιεο εκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ 

παξάδνζε, θ.α. ιεο νη δξάζεηο ζα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή θαη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θππξηαθήο ππαίζξνπ θαη ζα ππάξρνπλ σο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφδνζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

«Γεκφζηεο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο» (Άξζξν 20) 

Δπηιέμηκα ζα είλαη κφλν κηθξήο θιίκαθαο έξγα, κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ έξγνπ λα κελ μεπεξλά ηηο 

€200.000, φπσο βαζηθέο ππεξεζίεο, αλάπιαζε ρσξηψλ, ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δηαηήξεζε/ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, 

κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην θπζηθφ πινχην, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, θ.α. ιεο απηέο νη δξάζεηο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ ελδνγελνχο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ζπλνιηθά ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» ησλ 

ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. 

«πλεξγαζία» (Άξζξν 35) 

Δπηιέμηκεο δξάζεηο θάησ απφ απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ ζπλεξγαζία γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ 

εξγαζίαο, θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ, αλάπηπμε ή εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, θνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή, θνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ηηο 

ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηελ 

αεηθφξν πξνκήζεηα βηνκάδαο γηα ρξήζε ζηα ηξφθηκα, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζε βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο, 

δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, θνηλσληθή έληαμε, γεσξγία πνπ ζηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε 

ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαηξνθή θαη άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 

Απφ ηε ζπλεξγαζία εμαηξνχληαη νπνηεζδήπνηε δξάζεηο εθαξκφδνληαη ήδε ζην Μέηξν Μ16 ηνπ ΠΑΑ 2014 - 

2020. 

8.2.19.3.1.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ζηνπο Γηθαηνχρνπο ησλ Μέηξσλ 

ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο επηιέγνληαη απφ ηηο ΟΣΓ κεηά ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ. 

Ο ηξφπνο ρνξεγίαο ζα νξίδεηαη ζην Σεχρνο Δλεκέξσζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ ησλ ΟΣΓ. 
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8.2.19.3.1.3. Links to other legislation 

Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 65-71 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013, 

φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη 

γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Οη πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2009 θαη 

2012, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 

8.2.19.3.1.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη ζα είλαη νη ηέζζεξεηο ΟΣΓ νη νπνίεο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

Γηα ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ησλ ηξαηεγηθψλ, νη Γηθαηνχρνη ζα θαζνξίδνληαη ζην Σεχρνο Δλεκέξσζεο ησλ 

ΟΣΓ πξηλ απφ ηελ θάζε πξνθήξπμε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία δξάζεο. 

 

8.2.19.3.1.5. Eligible costs 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο κπνξνχλ λα εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο: 

«Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Άξζξν 

14) 

1. δαπάλεο δηνξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ (ρξήζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή άιισλ αλαγθαίσλ ρψξσλ, 

αλαγθαίνο εμνπιηζκφο θαη εηνηκαζία δηδαθηηθψλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο) 

2. ακνηβή εθπαηδεπηψλ 

3. απνδεκίσζε γηα ηα νδνηπνξηθά/ δαπάλεο δηακνλήο ησλ εθπαηδεπηψλ. 

4. απνδεκίσζε γηα ηα νδνηπνξηθά/ δαπάλεο δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη.  Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαηνχρν, αληί λα θαηαβάιιεη νδνηπνξηθά αλά 

ζπκκεηέρνληα, λα νξγαλψλεη, αλ είλαη εθηθηφ, ηηο κεηαθηλήζεηο κε κίζζσζε ιεσθνξείσλ. 

5. νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δαπάλε πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 1305/2013 θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ. 

6. Άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο 

«Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Άξζξν 19) 

Γξάζεηο νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο 

1. Οηθνδνκηθά έξγα – δηακφξθσζε ρψξνπ 

2. Ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ αξρηηεθηφλσλ, πνιηηηθψλ κεραληθψλ ή άιισλ ζπκβνχισλ 

(επηκεηξεηψλ, κεραλνιφγσλ θιπ.) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή νηθνλνκηθψλ 
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ζπκβνχισλ γηα ηελ εηνηκαζία Μειεηψλ Βησζηκφηεηαο 

3. Αγνξά Δμνπιηζκνχ 

4. Πξνβνιή – Πξνψζεζε 

5. Άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο. 

Γξάζεηο αγξνηνπξηζκνχ 

1. Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

2. Ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ αξρηηεθηφλσλ, πνιηηηθψλ κεραληθψλ ή άιισλ ζπκβνχισλ ή 

νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ Δηνηκαζία Μειεηψλ Βησζηκφηεηαο 

3. Μφληκνο Δμνπιηζκφο (π.ρ ληνπιάπηα, θνπγάξα, πάγθνη, εμνπιηζκφο ζε εληνηρηζκέλεο θνπδίλεο) 

4. Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

5. Άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο. 

«Γεκφζηεο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο» (Άξζξν 20)  

1. Αγνξά / αλέγεξζε/ αλάπιαζε θηηξίσλ αλάινγα κε ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε 

2. Δμνπιηζκφο/ κεραλήκαηα/ έπηπια (εληνηρηζκέλνο ή ζηαζεξφο εμνπιηζκφο /απαξαίηεηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ) 

3. Μηζζνί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

4. Κφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

5. Δλνίθηα 

6. Αγνξά αλαισζίκσλ (εξγαιεία, πιηθά, γξαθηθή χιε θαη εθηππσηηθά θιπ) 

7. Δπηδηνξζψζεηο / ζπληεξήζεηο 

8. Έμνδα ηαμηδηψλ / νδνηπνξηθά 

9. ΦΠΑ (φπνπ απηφ δελ είλαη αλαθηήζηκν) 

10. Άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο 

«πλεξγαζίαο (Άξζξν 35)  

1. Μειέηεο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

2. Δκςχρσζε (ε εκςχρσζε κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αθνξά ηε δηνξγάλσζε θαηάξηηζεο, ηε δηθηχσζε 

κεηαμχ κειψλ θαη ηελ έληαμε λέσλ κειψλ). 

3. Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο ηεο πλεξγαζίαο 

4. Άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ 

δξάζεο, επηρεηξεκαηηθνχ / πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ, πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο δαζψλ ή 

ηζνδχλακνπ κέζνπ. 

5. Γξάζεηο πξνψζεζεο 

6. Άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο 
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8.2.19.3.1.6. Eligibility conditions 

Γηα λα εμεηαζηεί κηα αίηεζε γηα έγθξηζε σο ΟΣΓ Leader, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε κεηά απν ζρεηηθή 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Ζ ππν αλαθνξά αίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. ηνλ νξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ηξαηεγηθή. 

2. ηελ αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλάιπζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ (SWOT Analysis). 

3. ηελ πεξηγξαθή ηεο ηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαη θαηλνηφκνπ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηξήζηκσλ 

πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηηο εθξνέο ή ηα απνηειέζκαηα. ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, νη ζηφρνη 

κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη κε πνζνηηθνχο ή πνηνηηθνχο φξνπο. 

4. ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. 

5. ην ζρέδην δξάζεο πνπ εμεηδηθεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη κεηαηξέπνληαη ζε δξάζεηο. 

6. ηελ πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΟΣΓ λα ηελ πινπνηήζεη θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

7. πξνυπνινγηζκφ κε αληίζηνηρε θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζε θάζε Γξάζε πνπ ζα πεξηιεθζεί ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ. 

Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα ηηο επηκέξνπο δξάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ηξαηεγηθή ησλ ΟΣΓ, 

ζα νξηζηνχλ απφ ηηο ΟΣΓ ζε επίπεδν Πξνθήξπμεο ηνπ εθάζηνηε Μέηξνπ. 

Ζ επηινγή ησλ δξάζεσλ ζα θαζνξίδεηαη ζηε ηξαηεγηθή ησλ ΟΣΓ, ε νπνία ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα 

Αξρή, κε βάζε ηε δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ην 

Μέηξν Leader. 

Ζ επηινγή έξγσλ απφ ηηο ΟΣΓ ζα βαζίδεηαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο, έλα έγγξαθν ην 

νπνίν ζα εηνηκάδεηαη απφ ηηο ΟΣΓ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ έξγσλ. 

 

8.2.19.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα επηιέμεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΠΑΑ, βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

1. Χο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ ζηνρεπκέλσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

2. Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

3. Χο πξνο ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΟΣΓ 

Σα θξηηήξηα θαη ε βαξχηεηά ηνπο ζα θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα πξνβεί ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο βάζεη ησλ πην πάλσ 

αλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα δνζνχλ ζηηο ΟΣΓ, ζα είλαη αλάινγε ηεο 
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βαζκνινγίαο πνπ ζα ιακβάλεη θάζε ΟΣΓ. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο/ κνξηνδφηεζεο γηα ηηο επηκέξνπο δξάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ηξαηεγηθή 

ησλ ΟΣΓ, ζα νξηζηνχλ απφ ηηο ΟΣΓ ζε επίπεδν Πξνθήξπμεο ηνπ εθάζηνηε Μέηξνπ. 

8.2.19.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Καζεζηψηνο ζα αλέξρεηαη ζηα €9.500.000 θαη ζα θαιχπηεη ην 50%-100% 

ηεο δαπάλεο γηα θάζε θαηεγνξία δξάζεο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ «Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» (άξζξν 14), ην χςνο ηεο ελίζρπζεο ζα θαιχπηεη ην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Γηα ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ «Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (άξζξν 

19), ην χςνο ηεο ελίζρπζεο ζα θαιχπηεη κέρξη θαη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θάζε πξφηαζεο, κε 

αλψηαην φξην ζε θάζε δηθαηνχρν επηρείξεζε/ θπζηθφ πξφζσπν αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε ηηο €200.000 

(ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο - de minimis, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1407/2013). 

Γηα ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ «Γεκφζηεο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο» (Άξζξν 20): Σν χςνο ελίζρπζεο ζα 

θαιχπηεη ην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ) θαη ην κέγηζην χςνο ηεο 

ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο €200.000. 

Γηα ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ «πλεξγαζίαο» (άξζξν 35), ην χςνο ελίζρπζεο ζα θαιχπηεη ην 70% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, κε ην κέγηζην χςνο ελίζρπζεο λα θζάλεη ηηο €50.000. 

 

8.2.19.3.2.  
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8.2.19.3.3. 19.3 Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε Έξγσλ Σπλεξγαζίαο ησλ ΟΤΓ 

8.2.19.3.3.1. Description of the type of operation 

ηηο ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ, ζα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πινπνίεζε Έξγσλ 

πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΟΣΓ, ηφζν ζε δηαηνπηθφ φζν θαη δηεζληθφ επίπεδν.  

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Καζεζηψηνο πινπνηνχληαη δξάζεηο νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε Έξγσλ Γηαηνπηθήο θαη Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο. 

Μέζα απφ ηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ Καζεζηψηνο, επηδηψθεηαη φρη κφλν κηα απιή αληαιιαγή εκπεηξηψλ, αιιά ε 

πινπνίεζε θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο ηελ απφδνζε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ, ηε ζπγθέληξσζε ηερλνγλσζίαο θαη νξζψλ 

πξαθηηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ΟΣΓ θαη έρεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ 

ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξαηεγηθψλ ηνπο. Οη ΟΣΓ έρνληαο θνηλφ ζηφρν αληαιιάδνπλ εκπεηξίεο, ιχλνπλ θνηλά 

πξνβιήκαηα θαη βξίζθνπλ ιχζεηο γηα κειινληηθά αδηέμνδα.. 

Σα Έξγα πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ 6 

Πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1305/2013. Ζ 

ζπλεξγαζία δελ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη κφλν ζε κηα απιή αληαιιαγή εκπεηξηψλ αιιά ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ πινπνίεζε κηα θνηλήο δξάζεο, ε νπνία ζα ήηαλ θαιφ λα απνηειείηαη απφ κηα θνηλή δηάξζξσζε. 

Σφζν ε δηαηνπηθή, φζν θαη ε δηεζληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ε θαηάξηηζε 

πξνζσπηθνχ, ε κεηαθνξά θαηλνηνκίαο, ε θνηλή εκπνξηθή κεηαρείξηζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζεκαηηθά δίθηπα. 

Οη λέεο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ε εθαξκνγή λέαο ηερλνγλσζίαο, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ε 

πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, ν θαζνξηζκφο θνηλψλ θαλφλσλ θαη κεζνδνινγηψλ είλαη κεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. 

8.2.19.3.3.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ (απνδείμεσ/ 

ηηκνινγίσλ, θηι) ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

8.2.19.3.3.3. Links to other legislation 

Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 65-71 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013, . 

Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη 

γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

8.2.19.3.3.4. Beneficiaries 

Γηθαηνχρνη είλαη νη ΟΣΓ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη νπνηνηδήπνηε νηθνλνκηθνί θνξείο 

επηιεγνχλ απφ ηελ ΟΣΓ. 

 



445 

8.2.19.3.3.5. Eligible costs 

1. Γαπάλεο ηεο ηερληθήο πξνεηνηκαζίαο γηα έξγα Γηαηνπηθήο ή Γηεζληθήο ζπλεξγαζίαο 

2. Γαπάλεο έξγσλ ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ Κξάηνπο Μέινπο (Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία) 

3. Γαπάλεο έξγσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εδαθψλ δηαθφξσλ Κξαηψλ Μειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ (Γηεζληθή 

ζπλεξγαζία)  

 

8.2.19.3.3.6. Eligibility conditions 

1. Οη ΟΣΓ πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζπλεξγαζίαο. 

2. Σν έξγν ζπλεξγαζίαο  κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζηε ηξαηεγηθή ηεο εγθεθξηκέλεο ΟΣΓ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν δελ πξνβιέπεηαη ζηελ ηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ 

Αξκφδηα Αξρή, ε νπνία ζα δψζεη ηελ έγθξηζε ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα θνηλνπνηείηαη πξνο ηελ ΟΣΓ θαηάινγνο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 

8.2.19.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

1. ηα έξγα ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ΟΣΓ, ε νπνία λα έρεη εγθξηζεί 

κέζα απφ ην Μέηξν ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο LEADER ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020. Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζα γίλεηαη κε ηελ επζχλε κηαο επηθεθαιήο ΟΣΓ. 

2. Σα έξγα ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηά ζε εηαηξηθά ζρήκαηα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 44 (2) ηνπ Καλνληζκνχ (EΔ) 1305/2013. 

3. ε πεξίπησζε πνπ πξνηάζεηο έξγσλ ζπλεξγαζίαο δελ πξνβιέπνληαη ζηηο ηξαηεγηθέο ησλ ΟΣΓ, ηα 

έξγα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αξκφδηα Αξρή, ε νπνία ζα δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπο. Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα δεκνζηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ έξγσλ. 

 

8.2.19.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Καζεζηψηνο ζα αλέξρεηαη ζηηο €500.000 θαη ζα θαιχπηεη ην 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 
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8.2.19.3.4. 19.4 Έμνδα Λεηηνπξγίαο - Σπληνληζκόο ηεο Σηξαηεγηθήο Τνπηθήο Αλάπηπμεο 

8.2.19.3.4.1. Description of the type of operation 

ηφρνο ηνπ Καζεζηψηνο απηνχ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ), ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ε εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο, ρξεκαηνδνηνχληαη έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη εληζρχεηαη ν 

ζπληνληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε ΟΣΓ. 

Αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία θαηά ην κέγηζην ηεζζάξσλ ΟΣΓ. 

8.2.19.3.4.2. Type of support 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ (απνδείμεηο/ 

ηηκνιφγηα θηι) ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

Οη δαπάλεο ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο θάζε 

ΟΣΓ. 

Οη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ εηήζην ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη 

ζα θαζνξίδεη ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Leader. 

 

8.2.19.3.4.3. Links to other legislation 

Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 65-71 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη 

γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

8.2.19.3.4.4. Beneficiaries 

Οη ΟΣΓ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

8.2.19.3.4.5. Eligible costs 

1. Λεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζπλίζηαληαη ζε δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, δαπάλεο πξνζσπηθνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο, 

δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε δεκφζηεο ζρέζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο θαζψο θαη δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν (δ) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013. 

2. Γαπάλεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε δπλάκεη δηθαηνχρσλ λα αλαπηχμνπλ εξγαζίεο θαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ αηηήζεηο. 
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8.2.19.3.4.6. Eligibility conditions 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

8.2.19.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

8.2.19.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Καζεζηψηνο ζα αλέξρεηαη ζηα €2.500.000 θαη ζα θαιχπηεη ην 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

H ππνζηήξημε γηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληνληζκνχ δε ζα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Σνπιάρηζηνλ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ Καζεζηψηνο,  ζα δίλεηαη γηα έμνδα ζπληνληζκνχ. 

 

8.2.19.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

8.2.19.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θίλδπλνη πνπ ζα αθνξνχλ: α) ζηε κε εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΟΣΓ θαη β) ζηε κε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Γηθαηνχρσλ ησλ Έξγσλ ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο ησλ ΟΣΓ.  

 

8.2.19.4.2. Mitigating actions 

Γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζα θαηαξηηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγνί ζηνπο νπνίνπο ζα 

θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη ππνρξεψζεηο ησλ ΟΣΓ. Δπίζεο ζα ππνγξαθνχλ ζρεηηθέο πκβάζεηο 

κεηαμχ Αξκφδηαο Αξρήο θαη ΟΣΓ, ζηηο νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ηπρφλ θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη ζηηο 

ΟΣΓ ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ νη ΟΣΓ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη Γηθαηνχρνη ζα εθηεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ Έξγσλ, ζα ππνγξάθνπλ ζρεηηθέο πκβάζεηο κε ηνπο Γηθαηνχρνπο ζηηο νπνίεο ζα 

πεξηγξάθνληαη θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μέηξν. Οη θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά νηθνλνκηθέο θαη λα αθνξνχλ κείσζε ή 

κεδεληζκφ ηεο ελίζρπζεο πνπ δηθαηνχηαη ν αηηεηήο. ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο φπσο δφιν, ε ΟΣΓ ζα 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ. Οη θπξψζεηο απηέο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ. 
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8.2.19.4.3. Overall assessment of the measure 

Γεληθή αλαζθφπεζε ηνπ Μέηξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ: α) νη ΟΣΓ πνπ ζα επηιεγνχλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ζρέδηα δξάζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη β) νη 

ΟΣΓ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ 

θαηά ηελ επηινγή ησλ Έξγσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ππφ αλαθνξά ζηφρσλ ζα αθνινπζεζνχλ νη πην θάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ΟΣΓ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα έρνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζρέδηα δξάζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηά ηελ επηινγή ησλ ΟΣΓ ζα αμηνινγείηαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπο βάζεη θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. Οη ΟΣΓ πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

κεηξήζηκνπο πνζνηηθνχο δείθηεο γηα ηηο εθξνέο ή ηα απνηειέζκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε θαηαλνκή 

ησλ πηζηψζεσλ ζηηο ΟΣΓ, ζα είλαη αλάινγε ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζα ιάβεη θάζε ΟΣΓ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ηεο γηα έγθξηζε σο ΟΣΓ. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ ΟΣΓ, νη ΟΣΓ ζα ζπληάζζνπλ Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξεηαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ηελ ηνπηθή ζηξαηεγηθή, θαη ε επίηεπμε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ 

ηνπ Μέηξνπ LEADER. Οη ππφ αλαθνξά Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

 επίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ΟΣΓ έρνπλ ζηξαηεγηθέο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη 

κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηνπηθέο ιχζεηο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο ΟΣΓ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ 

Καζεζηψησλ λα πινπνηνχλ δξάζεηο νη νπνίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα Μέηξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 - 2020. 

 Δπηπξφζζεηα, νη ΟΣΓ, ζα θαζνξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ Έξγσλ κέζσ 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ επηινγή ησλ Έξγσλ. Δπίζεο, ζα δηαζθαιίδνπλ φηη 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ ςήθσλ ζηηο απνθάζεηο επηινγήο ησλ Έξγσλ ζα πξνέξρεηαη απφ 

εηαίξνπο εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, νη ΟΣΓ ζα δεκνζηεχνπλ πξνζθιήζεηο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Έξγσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ 

επηινγή ησλ Έξγσλ ζα ηεξνχληαη ζρεηηθά πξαθηηθά. 

 

8.2.19.5. Information specific to the measure 

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 

44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 

 Οη πξνηάζεηο γηα Έξγα πλεξγαζίαο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηξαηεγηθέο ησλ ΟΣΓ, ελψ ε 

επηινγή ηνπο γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ΟΣΓ. Ζ Αξκφδηα Αξρή, καδί κε ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο, 

εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ή εγθξίλεη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ηα Έξγα πλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αίηεζε έρεη εγθξηζεί ππφ πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξφηαζεο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα νξίδεηαη κέζα 

ζηελ επηζηνή ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, έηζη ψζηε ε αίηεζε ηειηθά λα εγθξηζεί. 

 Έξγα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ 
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θαη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

 Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο (πξνηάζεηο) ησλ ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα επηινγή θαη έγθξηζε ζηελ 

Αξκφδηα Αξρή. Ζ Αξκφδηα Αξρή αθνχ εμεηάζεη ηελ αίηεζε κπνξεί λα εγθξίλεη/ απνξξίςεη/ ή λα 

εγθξίλεη ππφ πξνυπνζέζεηο ηε ζρεηηθή αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε έρεη εγθξηζεί ππφ 

πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξφηαζεο, κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα νξίδεηαη ζηελ επηζηνιή ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, έηζη 

ψζηε ε αίηεζε ηειηθά λα εγθξηζεί. 

 

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 

LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 

strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 

"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Οη ΟΣΓ αθνχ έρνπλ ζρεδηάζεη ηηο ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο, ηηο πινπνηνχλ, πξνθεξχζζνληαο ηηο 

δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1.1.3. Δπίζεο ζα πινπνηνχλ έξγα Γηαηνπηθήο θαη Γηαθξαηηθήο 

πλεξγαζίαο, θαη πέξα ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο, νη ΟΣΓ ζα εληζρχνληαη γηα δξάζεηο ζπληνληζκνχ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπο, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Θα ρξεκαηνδνηνχληαη επίζεο νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΓ. 

 

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 

population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Ο πιεζπζκφο ν νπνίνο ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε εγθεθξηκέλε ΟΣΓ ζα εκπίπηεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

 

The procedure and timetable to select the local development strategies 

Γηαδηθαζία 

Ζ θάζε ππνςήθηα ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή πξφηαζε νινθιεξσκέλεο θαη πνιπηνκεαθήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο. Ζ ηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ην ηνπηθφ δπλακηθφ 

θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηλνηφκα ζηνηρεία ζην ηνπηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε δηθηχσλ. 

ηε ηξαηεγηθή κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη δξάζεηο δηαηνπηθήο θαη δηεζληθήο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ ηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα «έμππλε, αεηθφξν θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε». 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε νη ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε 

κία ή ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο, ηεξαξρηθά ζηε ζεηξά, πξνηεξαηφηεηεο: 

 πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο 
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αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία 

 πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο κεηαζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο 

Ζ ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ζπλεκκέλν ζηελ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηππνπνηεκέλν έγγξαθν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. ηνλ νξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή. 

2. ηελ αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλάιπζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ (SWOT Analysis). Ζ 

SWOT ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχεηαη ζε βάζνο έηζη ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε ΟΣΓ ζα κπνξέζεη λα ππεξληθήζεη ηηο αδπλακίεο ηεο, ζηεξηδφκελε ζηα ζπγθξηηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα θαη εθκεηαιιεπφκελε ηηο επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, ιακβάλνληαο πάληα 

ππφςε ηηο επηθείκελεο απεηιέο. 

3. ηελ πεξηγξαθή ηεο ηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαη θαηλνηφκνπ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηξήζηκσλ 

πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηηο εθξνέο ή ηα απνηειέζκαηα. ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, νη ζηφρνη 

κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη κε πνζνηηθνχο ή πνηνηηθνχο φξνπο. ηε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έξγα ζπλεξγαζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ε ΟΣΓ δπλάκεη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ην ΠΑΑ, ελψ θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο, 

νη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε απνθπγή ηεο αιιεινεπηθάιπςεο φζν θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλέξγεηα. 

4. ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο (ε ζηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη πσο είλαη πξντφλ δηαβνχιεπζεο κε 

ηνπο εηαίξνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ε ΟΣΓ θαη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο θαη ην ηνπηθφ δπλακηθφ). 

5. ην ζρέδην δξάζεο πνπ εμεηδηθεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη κεηαηξέπνληαη ζε δξάζεηο. Κάζε 

ΟΣΓ καδί κε ηε ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ ηεο. 

6. ηελ πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ νπζηαζηηθά 

απνδεηθλχεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΟΣΓ λα ηελ πινπνηήζεη θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ αμηνιφγεζεο. 

7. ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε αληίζηνηρε θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζε θάζε κία απφ ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, κε αλαθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ηξαηεγηθή. Ο πξνυπνινγηζκφο 

ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ ηνπ Μέηξνπ 

ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο LEADER θαη ηηο ηεθκεξησκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφςεηο απφ εηδηθνχο (θπβεξλεηηθέο ή κε ππεξεζίεο) γηα ηελ εμέηαζε 

εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αηηήζεηο. 

Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα επηιέμεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ζα 
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ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΠΑΑ, βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

1. ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ ζηνρεπκέλσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

2. ην πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

3. ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΟΣΓ 

Σα θξηηήξηα θαη ε βαξχηεηά ηνπο ζα θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα πξνβεί ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο βάζεη ησλ πην πάλσ 

αλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα δνζνχλ ζηηο ΟΣΓ, ζα είλαη αλάινγε ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ ζα ιακβάλεη θάζε ΟΣΓ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, εάλ ε Αξκφδηα Αξρή απνθαζίζεη πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε Οκάδα κπνξεί λα εγθξηζεί σο ΟΣΓ, ζα εθδίδεη πξνθαηαξηηθή έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

ΟΣΓ κε αληίζηνηρε θαηαλνκή πηζηψζεσλ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ ΟΣΓ. Ζ ΟΣΓ νθείιεη λα 

αλακνξθψζεη ην πξφγξακκά ηεο ζην χςνο ηεο εγθεθξηκέλεο πίζησζεο θαη ζχκθσλα κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο 

ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη βεβαίσζε γηα ηελ 

νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαιείηαη ε νκάδα γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο ζηελ νπνία ζα 

απνηππσζνχλ ιεπηνκεξψο νη ππνρξεψζεηο ηεο, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο. ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε ζα θαζνξίδνληαη επίζεο νη επζχλεο γηα ηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΟΣΓ 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ή λα πξνβεί ζε αιιαγέο επί ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα ζηελ Αξκφδηα Αξρή, ζην νπνίν ζα 

ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα πξνβεί ζηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο θαη ζα αλαιχνληαη 

νη επηπηψζεηο ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο. Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα ζα εμεηάδνληαη θαη ζα 

εγθξίλνληαη ή ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

ηηο πεξηπηψζεηο απφξξηςεο πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ε Οκάδα ζα ελεκεξψλεηαη 

εγγξάθσο γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα ηεο 

νκάδαο πξσηνβνπιίαο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε αλαγλψξηζεο, ζε ηπρφλ επφκελε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

Xξνλνδηάγξακκα έγθξηζεο ησλ ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ ησλ ΟΣΓ 

Οη ππνςήθηεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο νινθιεξσκέλσλ θαη πνιπηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ζρεηηθήο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

Ο πξψηνο γχξνο επηινγήο φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε δχν ρξφληα ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ηνπ 

χκθσλνπ ηεο Δηαηξηθήο ρέζεο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα επηινγήο επηπξφζζεησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο κεηά απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017. 

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 

particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 

the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 
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Α. ηα θαζήθνληα ησλ ΟΣΓ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

1. ε ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

2. ν θαζνξηζκφο κηαο ρσξίο δηαθξίζεηο δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ σο πξνο 

ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνηξέπνπλ νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ζα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ςήθσλ ζηηο απνθάζεηο επηινγήο πξνέξρεηαη απφ 

εηαίξνπο εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζα επηηξέπεηαη ε επηινγή κε γξαπηή δηαδηθαζία 

3. ε ζπλνρή ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαηά 

ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ θαη ε ηεξάξρεζε ηνπο βάζεη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ 

4. ε πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ ή κηα ηξέρνπζα δηαδηθαζία 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

5. ε παξαιαβή θαη αμηνιφγεζε αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

6. ε επηινγή δξάζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο ππνζηήξημεο  

7. ε ηειηθή έγθξηζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ, κεηά ηελ ηειηθή επαιήζεπζε ηεο 

επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

8. ε ελεκέξσζε ησλ αηηεηψλ γηα ηελ έγθξηζε/απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπο 

9. ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο, ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ θαη ηεο εθηέιεζεο εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπηθήο αλάπηπμεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ νη ΟΣΓ ζα ζπληάζζνπλ Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθέξεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ηελ ηνπηθή ζηξαηεγηθή, θαη ε επίηεπμε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ ηνπ Μέηξνπ LEADER, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ησλ ΟΣΓ. Οη ππφ αλαθνξά Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα εμεηάδνληαη απφ 

ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

10. ε απνζηνιή ησλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ 

ΚΟΑΠ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ. 

Ζ ΟΣΓ κπνξεί επίζεο λα είλαη δηθαηνχρνο θαη λα εθαξκφδεη δξάζεηο ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

Β. Σα θαζήθνληα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. επηινγή ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

2. ηνλ έιεγρν ησλ ΟΣΓ φζνλ αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπο ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαζψο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, δελ ηεξνχληαη, ε Αξκφδηα Αξρή επηβάιιεη θπξψζεηο θαη 

απνθαζίδεη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ΟΣΓ. 

3. ηελ επηινγή θαη έγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ. ρεηηθά ε Αξκφδηα Αξρή ζα δεκνζηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο ησλ έξγσλ θαη νη ΟΣΓ ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα ηνπο ζηε Αξκφδηα Αξρή 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

4. ηελ ηειηθή επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 
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πξάμεσλ, αθνχ επηιεγνχλ απφ ηηο ΟΣΓ. Ζ ηειηθή έγθξηζε ζα δίλεηαη απφ ηηο ΟΣΓ. 

5. ηε δηελέξγεηα πξφζζεησλ δηνηθεηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη ην δεπηεξνγελή έιεγρν ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ κε ηελ  παξαιαβή ησλ παξαζηαηηθψλ απφ ηηο ΟΣΓ. Αθνινχζσο, ζα 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. 

Ζ Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηεο απηή ζε άιιν θνξέα δηαηεξψληαο ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

Γ. Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ): 

Σα θαζήθνληα ηνπ ΚΟΑΠ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. ηελ επαιήζεπζε θαη επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ 

2. ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο. 

 

Possibility or not of paying advances 

Γεδνκέλνπ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ην Κξάηνο λα θαηαβάιεη πξνθαηαβνιέο ζηηο ΟΣΓ  γηα ηηο Γαπάλεο Λεηηνπξγία ηνπο (Καζεζηψο 

19.4 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020). Οη πξνθαηαβνιέο ζα δίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 

supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 

activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  

Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 

(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 

partnerships 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 14  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φζνλ αθνξά ηνπο 

θαηνίθνπο νη νπνίνη κεηαλαζηεχνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αλαδεηψληαο επθαηξίεο επαλαθαηάξηηζεο, νη ΟΣΓ 

θαινχληαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ηνπηθφ ηνπο πιεζπζκφ γηα ελαζρφιεζε ζε δηαθνξνπνηεκέλεο γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ΟΣΓ κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε 

εθπαηδεχζεηο, θχθινπο καζεκάησλ, ζεκηλάξηα θ.η.ι, παξέρνληαο πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ίζεο επθαηξίεο 

αμηνπνίεζεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ν πεξαηηέξσ εδαθηθφο απνθιεηζκφο ησλ κεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

Μέζσ ηνπ Μέηξνπ Leader θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηνπ άξζξνπ 14, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απφθηεζεο δεμηνηήησλ, δξάζεηο επίδεημεο θαη δξάζεηο 

ελεκέξσζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλάινγεο δξάζεηο ζα εθαξκνζηνχλ θαη κέζα απφ ην 

νξηδφληην άξζξν 14 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο» κε ηε δηαθνξά φηη ηα ζέκαηα ζα 
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αθνξνχλ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπνκέλσο, ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ δχν Μέηξσλ θαη γηα απηφ δελ απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία πεξαηηέξσ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ. Σέινο, ηα δχν Μέηξα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 19 

Σν αγξνηνπξηζηηθφ παθέην κπνξεί λα εκπινπηηζζεί κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηιεγνχλ απφ 

ηηο ΟΣΓ κέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη κηθξνεπηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη κέιε ηνπ γεσξγηθνχ λνηθνθπξηνχ, κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ χπαηζξν, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο παξακνλήο. 

ην πιαίζην απηφ νη ΟΣΓ θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαο έηζη κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ζην θάζκα ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαη εληζρχνληαη θάησ απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 19. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ/ αγξνηνπξηζκφ, φπσο ε ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, 

επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ θ.α αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνςίισζεο θαη ηεο 

έιιεηςεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ 

εξήκσζε. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ νξηδφληηνπ Μέηξνπ γηα ην άξζξν 19, ζα γίλεη ρξήζε κφλν ηεο δπλαηφηεηαο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ. 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ πην πάλσ αλάιπζε, νη δξάζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ άξζξνπ 19, 

ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζπλδπάδνληαο δξάζεηο νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 20. Ζ ζπλέξγεηα ε νπνία ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν άξζξσλ, ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ζπλερνχο ηνπξηζκνχ.  

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 20 

Ζ απνςίισζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ είλαη έλα απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ΟΣΓ 

είλαη ε παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηελ χπαηζξν θαη ε εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ, νη ΟΣΓ κέζσ ηνπ Μέηξνπ LEADER ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζήο ηνπο κέζσ έξγσλ ηα νπνία αθνξνχλ βαζηθέο ππεξεζίεο θαη κέζσ ηεο αλάπιαζεο ρσξηψλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Σα έξγα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ Leader ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ (κε χςνο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη € 200.000) , ηα νπνία ζα δίλνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

πεξηνρή. Γηθαηνχρνη γηα ηα έξγα απηά είλαη νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Κνηλφηεηεο/ Γήκνη). 

Αληίζεηα ζην άξζξν 20 «Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο», ηα έξγα ηα 

νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο (κε χςνο πξνυπνινγηζκνχ 

κεγαιχηεξν ησλ €200.000).  Γηα ην ιφγν απηφ δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ είλαη νη Δπαξρηαθέο 
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Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα έξγα, ηα νπνία απαηηνχλ 

πςειή ηερλνγλσζία θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην ζπλνιηθφ χςνο επέλδπζεο φζν θαη ηνπο δηθαηνχρνπο, εμαζθαιίδεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν κέηξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη θαζνξηζκφο πεξαηηέξσ κεραληζκψλ 

ζπληνληζκνχ. Δληνχηνηο, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ έξγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ 

κέζσ ηνπ Μέηξνπ Leader θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ άξζξνπ 20. 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 35  

Μέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ νη ΟΣΓ, κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Οη κνξθέο ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ νξηδφληηνπ Μέηξνπ, ζα αθνξνχλ ζέκαηα 

έξεπλαο, βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ηνπηθέο αγνξέο, θ.ά, ζε αληίζεζε κε ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη νη 

νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ LEADER θαη ζα αθνξνχλ άιια είδε ζπλεξγαζίαο φπσο ν 

εζεινληηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ην πεξηβάιινλ, θ.ά. 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηνπ ΔΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 

γεσξγίαο θαζψο θαη νη δξάζεηο έξεπλαο, νη νπνίεο επίζεο πξνλννχληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

1305/2013, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην νξηδφληην Μέηξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιίδεηαη ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Μέηξσλ. πλεπψο ζα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή νχησο ψζηε λα γίλνληαη δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα, θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ζηα δχν Μέηξα. 

Οη ΟΣΓ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην νξηδφληην κέηξν ηεο πλεξγαζίαο σο κέιε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

Οκάδσλ, ελψ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Leader νη ΟΣΓ ζα έρνπλ ξφιν Μνλάδαο Δθαξκνγήο θαη φρη 

Γηθαηνχρνπ. 

 

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 

including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 

complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο εζηηάδνληαη ζηηο 

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ελψ νη πεξηνρέο παξέκβαζεο 

ησλ ΟΣΓ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηέξγεηαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο κε 

ζεκαληηθή αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαθαίλεηαη φηη νη πεξηνρέο παξέκβαζεο ζε κεγάιν βαζκφ ζα είλαη 

δηαθξηηέο κεηαμχ ησλ δχν Πξνγξακκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο πεξηνρέο εκπίπηνπλ θαη ζηα δχν 

Πξνγξάκκαηα, ηφηε ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ 

εηδηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ε ζπλέξγεηα 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ θάζε ΟΣΓ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο κέζα απφ ηελ επηινγή δξάζεσλ, νη 

νπνίεο ζα πξνάγνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο. 

πγθεθξηκέλα νη ΟΣΓ έρνπλ ηελ επζχλε θηλεηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ δπλακηθνχ, δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ 
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ηεο πεξηνρήο, ράξαμεο ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, ζέζπηζεο θξηηεξίσλ έληαμεο πξάμεσλ, δεκνζηνπνίεζεο 

πξνζθιήζεσλ, επηινγήο πξάμεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ. Ζ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνο έληαμε πξάμεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φπσο ζεκεηψζεθε θαη ζηε πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο δελ ζα ππάξρεη επηθεθαιήο 

Σακείν.    
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9. EVALUATION PLAN 

9.1. Objectives and purpose 

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and 

appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme 

steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure 

that data needed for RDP evaluation are available. 

ηφρνο ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ζα πινπνηεζνχλ επαξθείο θαη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, θαηνρπξψλνληαο παξάιιεια φηη 

φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ είλαη δηαζέζηκα. 

Δηδηθφηεξα κε ην παξφλ ρέδην Αμηνιφγεζεο επηδηψθεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ έγθαηξε πιεξνθφξεζε θαη 

ελεκέξσζε πξνο ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα παξέρνληαη αθελφο πιεξνθνξίεο, ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ φζν πην απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ δηαζέζηκα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Τινπνίεζεο 

ησλ εηψλ 2017 θαη 2019 φζν θαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε. 

Παξάιιεια, ν πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο θαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

άιισλ θνξέσλ αμηνιφγεζεο, ε νξγάλσζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΑ, ε εμεηδίθεπζε ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

αλακέλεηαη φηη ζα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη ηε ινγνδνζία ζε ζέκαηα 

πινπνίεζεο. ια ηα πην πάλσ ζα νδεγήζνπλ παξάιιεια ζε κία θνηλή θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε εθ κέξνπο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 

 

9.2. Governance and coordination 

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies 

involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with  RDP 

implementation in terms of content and timing. 

ζνλ αθφξα ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη 

αξκφδηα γηα ην ζπλνιηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάζεζε θαη 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κειεηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 

απαξαίηεηε ελέξγεηα ελεκέξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ, ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ 

Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπκβαηφηεηάο ηνπ κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνεηνηκάδεη θαη νξγαλψλεη αμηνινγήζεηο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην 

ρέδην Αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, κεξηκλά γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο ζηφρνπο 
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ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο, ζπλεηζθέξεη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο 

ησλ εηψλ 2017 θαη 2019, θαζψο θαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε, δηαζθαιίδεη φηη νη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε εθπνλείηαη έγθαηξα. 

Παξάιιεια, έρεη ηελ ππνρξέσζε απνζηνιήο ησλ αμηνινγήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ επζχλε 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

Χο πξνο ηα ζέκαηα παξαθνινχζεζεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, θαηαξηίδεη ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Τινπνίεζεο, 

εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πξνφδνπ ηνπ ΠΑΑ. 

εκαληηθή ζεσξείηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κε ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα παξέρεη πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ηα έξγα πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη, ηηο πιεξσκέο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηνλ Ππιψλα ΗΗ. Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο δχν Ππιψλεο ηεο ΚΑΠ. 

Δπηπιένλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη άκεζε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία αθελφο κε 

ηνπο αμηνινγεηέο θαη αθεηέξνπ κε ηνπο θνξείο παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε 

Μέηξν ηνπ ΠΑΑ. Δηδηθφηεξα, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα πξνβεί άκεζα ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο 

πξνζαξκνγέο ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ψζηε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα ζπγθεληξψλνληαη έγθαηξα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμηνιφγεζεο δηαδξακαηίδεη ε δεκηνπξγία Οκάδαο Καζνδήγεζεο 

γηα ηελ Αμηνιφγεζε, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, εθπξφζσπνη ηεο 

Αξρήο Πιεξσκήο, ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, εθπξφζσπνη Άιισλ Σακείσλ θαζψο θαη εθπξφζσπνη 

ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Μέζσ ηεο Οκάδαο απηήο αλακέλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

αλάγθεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, λα ππνζηεξηρζνχλ ζπλνιηθφηεξα νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ε Οκάδα Καζνδήγεζεο ζα κπνξεί λα αηηείηαη ηε ζπλδξνκή 

θαη άιισλ θνξέσλ. 

Παξάιιεια, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία Σερληθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο αλά ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (ελδεηθηηθά γηα ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαζίαο, θιηκαηηθήο αιιαγήο, LEADER), νη νπνίεο ζα επηθνξηηζζνχλ θπξίσο κε ηερληθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζε ζέκαηα έγθαηξεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Ζ ζχλζεζε ησλ Σερληθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ζα θαζνξίδεηαη 

θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

Σέινο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, θαζ΄φιελ ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν, ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο κε δηθαηνχρνπο ζην ΠΑΑ, 

ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

ηηο ππεξεζίεο παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Τπνπξγεία, εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα θιπ.). 
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9.3. Evaluation topics and activities 

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment 

of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 

1305/2013. It shall cover: (a) activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as 

referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in 

Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, 

thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of 

CLLD strategies; (b) planned support for evaluation at LAG level; (c) programme specific elements 

such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas. 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζε απφιπηα ηεθκεξησκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο νη θνξείο εθαξκνγήο 

Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ, ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε κία ζεηξάο αμηνινγήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί 

ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη λα αμηνινγεζνχλ 

επαξθψο ε ζπλάθεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 είλαη: 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο γεσξγίαο. 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά 

δεκφζηα αγαζά (βηνπνηθηιφηεηα, πνηφηεηα λεξνχ, θιηκαηηθή αιιαγή, πεξηνρέο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ.). 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα νκάδα κέηξσλ σο πξνο ηελ ηνπηθή αλάπηπμε (αλάπηπμε 

ρσξηψλ, ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε, νινθιεξσκέλε ηνπηθή αλάπηπμε, 

LEADER, CLLD, θιπ.). 

 ε επίδξαζε ηνπ ΠΑΑ ζηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε 

κείσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία. 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, ε αλσηέξσ ζεκαηνινγία ελδέρεηαη λα εκπινπηηζζεί είηε επεηδή 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα είηε 

επεηδή κπνξεί λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο θαη ζηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αξκφδηα Μνλάδα  ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα 

ηελ Αμηνιφγεζε θαη εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζα εμεηδηθεχζεη ηηο αλάγθεο θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

αμηνινγήζεσλ. 

Καη΄αληηζηνηρία, νη εξγαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ην ΠΑΑ ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα: 

 παξαηήξεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηάζεσλ, ηεο αλάιπζεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ πιαηζίνπ 

ζην νπνίν παξεκβαίλεη ην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο βάζεο. 

 εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ΠΑΑ θαζψο θαη 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ΠΑΑ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε θαη ζα βαζίδεηαη ζηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο. 
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 εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε πνιιαπιψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλεξγεηψλ θαη αλάιπζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. 

 παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ΠΑΑ ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο ζηφρνπ θαη εθξνψλ. 

 εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα αμηνιφγεζεο φπσο ην εζληθφ 

Αγξνηηθφ Γίθηπν. 

 εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ηνπ ΔΓΣΑΑ γηα ηε ζηήξημε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

κέζσ ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Leader θαη εθφζνλ πθίζηαληαη ησλ 

πνιπηακεηαθψλ CLLD. 

 Δθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο φπσο ε 

θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ε κείσζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Δθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηελ ηξαηεγηθή 2020 γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκφ αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο. 

 Δθηίκεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο 

Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζα πξνρσξήζεη άκεζα κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 επηζθφπεζε θαη εμέηαζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο δείθηεο). 

 αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία πέξαλ ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ θαη εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί εηδηθνί γηα ην ΠΑΑ ζηφρνη θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε ινγηθήο ηεο 

παξέκβαζεο, ηνπο πξνηεηλφκελνπο δείθηεο, θαη ηα θξηηήξηα. 

 πξνεηνηκαζία Σερληθψλ Γειηίσλ γηα ηνπο εηδηθνχο δείθηεο ηνπ ΠΑΑ. 

 εληνπηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηχπσλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ. 

 επηζθφπεζε ησλ πηζαλψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ. 

 ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηνπο παξφρνπο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ ζηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ ήδε εληνπηζζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Πξνεηνηκαζία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ θαη 

πξνεηνηκαζία αληίζηνηρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα εθπνλεζνχλ ad hoc κειέηεο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηε θχζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζήο ηνπο, είηε κε ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, είηε κε ζέκαηα 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπηζηίαο ζηνηρείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλνηηθψλ απαηηήζεσλ, ζα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ΠΑΑ θαη ζα 
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ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ζα δηνξγαλψζεη κία ζεηξά 

εξγαζηεξίσλ ψζηε λα παξέρεη ζηήξημε ζηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηνπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. 

Απμεκέλε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ απνηειεί κηα λέα δηάζηαζε γηα ην ΠΑΑ ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο ζπκβνιήο ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ. 

 

9.4. Data and information 

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP 

implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, 

data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section should 

demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time. 

Γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΑΑ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη αξκφδηα λα δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή, ηήξεζε, δηαρείξηζε θαη ππνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο . Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη: 

 ε αξρηθή εθηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πηζαλέο ειιείςεηο. 

 ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ/Μέηξν θαη ε πηζαλή 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ην ζπλνιηθφηεξν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 ε νξγάλσζε ηεο ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο ησλ απαηηνχκελσλ Δθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 ε θαηαγξαθή ησλ πεγψλ ησλ ζηνηρείσλ: ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ζηνηρεία απφ έξεπλεο πεδίνπ, 

ζηνηρεία απφ εμσηεξηθνχο θνξείο (αμηνινγεηέο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ θιπ.), 

Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN/Farm Accountancy Data Network) θιπ. 

Ηδηαίηεξα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ FADN, ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ δηαζεζηκφηεηάο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο. Θα αμηνπνηεζεί ε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο . 

 ε ελαξκφληζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Οκάδσλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο. 

 ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ 
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ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αμηνινγήζεηο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο on-going αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαη φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εληνπίζζεθαλ ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

 ε αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ κίαο θξαηηθήο ππεξεζίαο σο ζπληνληζηή γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ  απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ  θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

Κχπξνπ θαη ηε δεκηνπξγία εζληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

ε ζπλέρεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζηάζεσλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο νξίζζεθε σο ε αξκφδηα ππεξεζία 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Χζηφζν, παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο εδάθνπο θαη ζε ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζηνρνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο δεηθηψλ πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην 

επίπεδν ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε αιιά θαη ζηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ πξάμεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην Μέηξν πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απαηηείηαη 

αλαζεψξεζε ηνπ εληχπνπ ησλ αηηήζεσλ, έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 ε απνπζία ηηκψλ εθθίλεζεο αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ γηα ην 

πεξηβάιινλ νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ, απνηειεί ηελ κία παξάκεηξν 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ. 

 ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εβκεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ  θνξέσλ εθαξκνγήο θαη 

ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε θαη άζθεζε ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ε αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζα επαλεμεηάζεη φια ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ελψ παξάιιεια ζα 

εληνπίζεη αθελφο ηα Μέηξα γηα ηα νπνία εληνπίδεηαη κεγάιν πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο ζηνηρείσλ, θαη 

αθεηέξνπ ηα Μέηξα θαη ηηο Γξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθεξπρζνχλ θαη λα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη 

άκεζα. 

 

9.5. Timeline 

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that 

results are available at the appropriate time. 

χκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 1303/2013 θαη 1305/2013, ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο νξφζεκν γηα ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη Δηήζηεο Δθζέζεηο Τινπνίεζεο ησλ εηψλ 2017 θαη 2019 θαζψο θαη ε εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζε ην 2024. Οη αλσηέξσ εκεξνκελίεο πξνυπνζέηνπλ δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ γηα ηα έηε 
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2016 θαη 2018 αληίζηνηρα. Δπηπιένλ απαηηνχλ ηε ιήςε έγθαηξσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηψλ απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ έηνπο 2019, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο απαηηείηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε κηαο έμππλεο, δηαηεξήζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο.  

Με ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα 

πξνβεί  ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 θαηαγξαθή ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ κε ηελ αμηνιφγεζε θνξέσλ θαη δνκψλ (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, 

Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ, Φνξείο Δθαξκνγήο, πάξνρνη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αμηνινγεηέο, Οκάδεο 

Σνπηθήο Γξάζεο, Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν) θαη θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο 

αλακελφκελεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε. 

 αλάζεζε αξκνδηνηήησλ γηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο. 

 δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε. 

 ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε 

πξφζβαζε ζε απηά. 

 πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ 

 

9.6. Communication 

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of 

the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results. 

Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επξέν θνηλνχ, απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν ηφζν γηα ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ φζν θαη γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη πψο 

απηά, κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ θαη δηδαγκάησλ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ή λα επηδξάζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή γηα ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

ε πξψηε θάζε, νη νκάδεο-ζηφρνο γηα ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο είλαη: 

ππεχζπλνη Υάξαμεο Πνιηηηθήο – Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, αγξφηεο, Οκάδεο Παξαγσγψλ, 

ζπλεηαηξηζκνί, θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ, δηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ, επξχ θνηλφ, θνξείο εθαξκνγήο, αθαδεκατθή 

θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, αμηνινγεηέο, ξγαλα Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

Δπξσθνηλνβνχιην, Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θιπ.) θαη Δπηηξνπέο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (COHESIF, RDC), Eζληθά Αγξνηηθά Γίθηπα. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα εμεηδηθεπζεί πεξαηηέξσ κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε γεληθφηεξε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο φζν 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ην θνηλφ ζηφρν 
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ηα νπνία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο ζρεηηθψλ εηδηθψλ κειεηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη ηελ επζχλε δεκνζίεπζεο ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ 

πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν. Κχξην κέζν ελεκέξσζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ θαη 

νη εθδφζεηο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, ελψ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο, νη ζχληνκεο θαη 

πεξηεθηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ππφ κνξθή θπιιαδίνπ, ζεσξείηαη νπην ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο.  

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθφηεξεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΑΑ, ζα επηδησρζεί ε 

ελζσκάησζε ησλ θχξησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ. 

9.7. Resources 

Description of the resources needed and foreseen to implement the plan, including an indication of 

administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities 

foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο, νη αλάγθεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, ζε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ζε απφθηεζε δεμηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θξίλνληαη αξθεηά απμεκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ. Χζηφζν, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπλαθφινπζα νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο δελ θαίλεηαη λα 

επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ζέκαηα 

εθπφλεζεο επηκέξνπο κειεηψλ, αλάιπζεο πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ θαη εθπφλεζεο κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη θαηεπζχλζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ είλαη δηαζέζηκα, γηα ηνχην θαη ζα απαηηεζεί εχινγνο ρξφλνο θαη ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία απφ ηνπο Αξκφδηνπο θνξείο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηηο αλαγθεο πνπ πξνέθπςαλ 

θαζψο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη φηη απαηηείηαη  πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΠΑΑ. Χζηφζν, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ είλαη πηζαλή ε 

αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ. Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ζα πξνρσξήζεη ζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ 

αμηνιφγεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ Σερληθή βνήζεηα ζε εηήζηα βάζε. 

Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα αλαβαζκηζηεί θαη ζα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, έρνπλ μεθηλήζεη κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη αλάγθεο 

θαη λα πξνρσξήζνπλ άκεζα νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο. Παξάιιεια, 

ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ, 

ζα επηδησρζεί ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

Δπηπιένλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη κε ηε 

ζπλδξνκή εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, ηφζν ζε ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ζε θνξείο πνπ πινπνηνχλ Μέηξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε θηινζνθία θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο 
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απαηηήζεηο πινπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 
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10. FINANCING PLAN 

10.1.  Annual EAFRD contributions in (€) 

Types of 

regions and 

additional 

allocations 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

59(3)(d) - Other 

regions 
17,895,839.00 17,893,552.00 17,891,207.00 17,888,801.00 17,886,389.00 17,883,108.00 17,875,481.00 125,214,377.00 

59(4)(f) - Additional 
allocation for 

Portugal and Cyprus 

on condition that 
those Member States 

are receiving 

financial assistance 
in accordance with 

articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 
2014 or thereafter, 

until 2016, when the 

application of this 
provision shall be 

reassessed 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 

Total 18,895,839.00 18,893,552.00 18,891,207.00 18,888,801.00 18,886,389.00 18,883,108.00 18,875,481.00 132,214,377.00 

(Out of which) 

Performance 

reserve article 20 of 

Regulation (EU) No 

1303/2013 

894,388.47 894,388.47 894,388.47 894,388.47 894,388.47 894,388.47 894,388.47 6,260,719.29 
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10.2.  Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) 

No 1305/2013 

Article establishing the maximum contribution rate. Applicable 

EAFRD 

Contribution 

Rate  

Min 

applicable 

EAFRD cont. 

rate 2014-

2020 (%) 

Max 

applicable 

EAFRD cont. 

rate 2014-

2020 (%) 

59(3)(d) - Other regions 53% 20% 53% 
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10.3. Breakdown by measure and type of operation with different EAFRD contribution rate (in € total period 2014-2020) 

10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     620,100.00 (2A) 

159,000.00 (3A) 

148,400.00 (5A) 

26,500.00 (5B) 

26,500.00 (5D) 

0.00 (5E) 

79,500.00 (P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 
those Member States are 

receiving financial 

assistance in accordance 
with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 
when the application of 

this provision shall be 

reassessed 

53%     0.00 (2A) 

0.00 (3A) 

0.00 (5A) 

0.00 (5B) 

0.00 (5D) 

0.00 (5E) 

0.00 (P4) 

Total 0.00 1,060,000.00 
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10.3.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     530,000.00 (3A) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 
those Member States are 

receiving financial 

assistance in accordance 
with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 
when the application of 

this provision shall be 

reassessed 

100%     0.00 (3A) 

Total 0.00 530,000.00 
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10.3.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     7,420,000.00 

(2A) 

5,830,000.00 
(2B) 

3,710,000.00 

(5A) 

1,060,000.00 

(5B) 

2,491,000.00 
(5C) 

7,950,000.00 

(6A) 

59(4)(f) - Additional 
allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 

those Member States are 
receiving financial 

assistance in accordance 

with articles 136 and 143 
TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 

when the application of 
this provision shall be 

reassessed 

100%     0.00 (2A) 

0.00 (2B) 

0.00 (5A) 

0.00 (5B) 

0.00 (5C) 

0.00 (6A) 

Total 0.00 28,461,000.00 
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10.3.4. M06 - Farm and business development (art 19) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     3,975,000.00 

(2B) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (2B) 

Total 0.00 3,975,000.00 
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10.3.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     7,632,000.00 

(6B) 

318,000.00 (6C) 

59(4)(f) - Additional 
allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 

those Member States are 
receiving financial 

assistance in accordance 

with articles 136 and 143 
TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 

when the application of 
this provision shall be 

reassessed 

100%     0.00 (6B) 

0.00 (6C) 

Total 0.00 7,950,000.00 
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10.3.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     0.00 (5D) 

0.00 (5E) 

3,445,000.00 
(P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 
those Member States are 

receiving financial 

assistance in accordance 
with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 
when the application of 

this provision shall be 

reassessed 

100%     0.00 (5D) 

0.00 (5E) 

0.00 (P4) 

Total 0.00 3,445,000.00 



474 

10.3.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     1,590,000.00 

(3A) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (3A) 

Total 0.00 1,590,000.00 
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10.3.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     0.00 (5D) 

0.00 (5E) 

30,740,000.00 
(P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 

Cyprus on condition that 
those Member States are 

receiving financial 

assistance in accordance 
with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 

or thereafter, until 2016, 
when the application of 

this provision shall be 

reassessed 

100%     0.00 (5D) 

0.00 (5E) 

0.00 (P4) 

Total 0.00 30,740,000.00 
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10.3.9. M11 - Organic farming (art 29) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     7,420,000.00 

(P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (P4) 

Total 0.00 7,420,000.00 
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10.3.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     1,537,000.00 

(P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (P4) 

Total 0.00 1,537,000.00 
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10.3.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     20,140,000.00 

(P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (P4) 

Total 0.00 20,140,000.00 



479 

10.3.12. M14 - Animal Welfare (art 33) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     4,770,000.00 

(3A) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (3A) 

Total 0.00 4,770,000.00 
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10.3.13. M16 - Co-operation (art 35) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     397,500.00 (2A) 

795,000.00 (3A) 

119,250.00 (5A) 

79,500.00 (5B) 

198,750.00 (P4) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 

assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (2A) 

0.00 (3A) 

0.00 (5A) 

0.00 (5B) 

0.00 (P4) 

Total 0.00 1,590,000.00 
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10.3.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     6,625,000.00 

(6B) 

59(4)(f) - Additional 

allocation for Portugal and 
Cyprus on condition that 

those Member States are 

receiving financial 
assistance in accordance 

with articles 136 and 143 

TFEU on 1 January 2014 
or thereafter, until 2016, 

when the application of 

this provision shall be 
reassessed 

100%     0.00 (6B) 

Total 0.00 6,625,000.00 
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10.3.15. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

59(3)(d) - Other regions Main 53%     2,381,377.00 

Total 0.00 2,381,377.00 
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10.3.16. M113 - Early retirement 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

TR - Discontinued 

Measure 
Main 100%     10,000,000.00 

Total 0.00 10,000,000.00 
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10.3.17. M131 - Meeting standards based on Community legislation 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

TR - Discontinued 

Measure 
Main 100%     0.00 

Total 0.00 0.00 
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10.3.18. M341 - Skills acquisition, animation and implementation 

Types of regions and additional allocations Applicable EAFRD 

Contribution rate 

2014-2020 (%) 

Applicable EAFRD 

Contribution rate 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instruments under 

MA responsibility 

2014-2020 (%) 

Rate applicable to 

financial 

instrument under 

MA responsibility 

with art 59(4)(g) 

2014-2020 (%) 

Financial 

Instruments 

Indicative 

EAFRD 

amount 

2014-2020 

(€) 

Total Union 

Contribution 

planned 

2014-2020 

(€) 

TR - Discontinued 

Measure 
Main 100%     0.00 

Total 0.00 0.00 
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11. INDICATOR PLAN 

11.1. Indicator Plan 

11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas 

11.1.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total 

expenditure for the RDP (focus area 1A) 
100.00 

Total RDP planned public expenditures 5,000,000.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
2,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3,000,000.00 
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11.1.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 

innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 

1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B) 
40.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M16 - Co-operation (art 35) Nr of EIP operational groups to be supported (establishment 

and operation) (16.1) 
15.00 

M16 - Co-operation (art 35) Nr of other cooperation operations (groups, networks/clusters, 

pilot projects…) (16.2 to 16.9) 
25.00 
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11.1.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C) 3,500.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

3,500.00 
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11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests 

11.1.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 

modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 

agricultural diversification 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 

2A) 
2.06 

Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 800.00 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

900.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

670,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
1,170,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 

holdings (4.1) 
800.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure for investments in infrastructure (4.3) 5,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 35,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € (4.1) 14,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 19,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 750,000.00 
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11.1.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 

particular, generational renewal 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers 

(focus area 2B) 
1.29 

Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 2B) 500.00 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 

holdings (support to the business plan of young farmers) (4.1) 
500.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 18,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 11,000,000.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid young 

farmers (6.1) 

500.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving support for 

investments in non-agric activities in rural areas (6.4) 
0.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving transfer payment (6.5) 0.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 20,000,000.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € (6.1) 7,500,000.00 

M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 7,500,000.00 
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11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 

animal welfare and risk management in agriculture 

11.1.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 

chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 

supply circuits, producer groups and inter-branch organisations 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short 

supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A) 
3.60 

Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and 

producer groups/organisations (focus area 3A) 
1,400.00 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

800.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

300,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
300,000.00 

M03 - Quality schemes for agricultural products and 

foodstuffs (art 16) 

Nr of holdings supported (3.1) 100.00 

M03 - Quality schemes for agricultural products and 

foodstuffs (art 16) 

Total public expenditure (€) (3.1 to 3.2) 1,000,000.00 

M09 - Setting-up of producer groups and organisations 

(art 27) 

Nr of operations supported (producer groups set up) 10.00 

M09 - Setting-up of producer groups and organisations 

(art 27) 

Nr of holdings participating in producer groups supported 1,000.00 

M09 - Setting-up of producer groups and organisations 

(art 27) 

Total public expenditure (€) 3,000,000.00 

M14 - Animal Welfare (art 33) Nr of beneficiaries  200.00 

M14 - Animal Welfare (art 33) Total public expenditure (€) 9,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Nr of agricultural holdings participating in cooperation/local 

promotion among supply chain actors (16.4) 
300.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1,500,000.00 
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11.1.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management 

No measures have been selected in the strategy for this focus area. 
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11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry 

Agriculture 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

1,200.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

150,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
150,000.00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate (10.1) 31,800.00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources conservation (10.2) 3,360,000.00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€)  58,000,000.00 

M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 500.00 

M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 6,000.00 

M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 14,000,000.00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 

payments (art 30) 

Area (ha) - NATURA 2000 AG land (12.1) 1,860.00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 

payments (art 30) 

Area (ha) - WFD (12.3) 0.00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 

payments (art 30) 

Total public expenditure (€) 2,900,000.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 

constraints (art 31) 

Area (ha) - mountain areas (13.1) 9,500.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 

constraints (art 31) 

Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 75,000.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 

constraints (art 31) 

Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 6,720.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 

constraints (art 31) 

Total public expenditure (€) 38,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 375,000.00 

Forest 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.1) 1,000,000.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.2) 0.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Total public expenditure (€) (8.3) 2,000,000.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.4) 500,000.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Nr of beneficiaries for preventive actions (8.3) 80.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Total public expenditure (€) (8.5) 3,000,000.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Nr of operations (investments improving resilience and value 

of forest ecosystems) (8.5) 
100.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Areas concerned by investments improving resilience and 

environmental value of forest ecosystems (8.5) 
30,650.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Total public expenditure (€) (8.6) 0.00 
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11.1.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 

facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 

landscapes 

Agriculture 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 

4A) 
0 

Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 4A) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00 

 

Forest 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A) 0 

Forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (ha) (focus area 4A) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05 
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11.1.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management 

Agriculture 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0 

Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00 

 

Forest 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0 

Forestry land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05 
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11.1.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management 

Agriculture 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil 

erosion (focus area 4C) 
0 

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00 

 

Forest 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion 

(focus area 4C) 
0 

Forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05 
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11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 

resilient economy in agriculture, food and forestry sectors 

11.1.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A) 21.21 

Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 6,000.00 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

20 Irrigated Land - total 28,290.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

200.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

50,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
280,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 450.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Area (ha) concerned by investments for saving water (e.g. 

more efficient irrigation systems…) 
6,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 10,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 7,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 225,000.00 
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11.1.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 4,000,000.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

200.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

50,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
50,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (in agricultural 

holdings, in processing and marketing of ag. products) (4.1, 
4.2 and 4.3) 

100.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 4,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 2,000,000.00 

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 150,000.00 
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11.1.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 

residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 10,000,000.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 10.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 10,000,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 4,700,000.00 
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11.1.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 

5D) 
0.00 

T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions 

(focus area 5D) 
0.00 

T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia 

emissions (focus area 5D) 
0 

Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

21 Livestock units - total 200,750.00 

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

200.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

50,000.00 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
50,000.00 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.1) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.2) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.3) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.4) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.5) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.6) 0 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) (e.g. green cover, catch crop, reduced fertilisation, 

extensification…) 
0 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€)  0 



501 

11.1.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and 

conservation (focus area 5E) 
0 

Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00 

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 

trainings 

0 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 

training/skills 

0 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 
0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Area (ha) to be afforested (establishment - 8.1) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Total public expenditure (€) (8.1) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Area (ha) to be established in agro-forestry systems (8.2) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Total public expenditure (€) (8.2) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.3) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.4) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.5) 0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Nr of operations (investments improving resilience and value 

of forest ecosystems) (8.5) 
0 

M08 - Investments in forest area development and 

improvement of the viability of forests (art 21-26) 
Total public expenditure (€) (8.6) 0 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate for carbon 

sequestration 

0 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€)  0 
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11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas 

11.1.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 

creation 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 0 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of beneficiaries of support for investment ( in processing 

and marketing of ag. products) (4.2) 
215,200.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 37,500,000.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 15,000,000.00 
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11.1.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

Net population 0 

T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 0 

Rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 100,000.00 

T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B) 0 

T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

1 Population - rural 0 

1 Population - intermediate 100.00 

1 Population - total 862,011.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 
Nr of operations supported for drawing up of village 

development and N2000/HNV area management plans (7.1) 
0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations supported for investments of small scale 

infrastructure, including investments in renewable energy and 

energy saving (7.2) 

6.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations supported for investments in local basic 

services for the rural population (7.4) 
2.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations supported for investments in 

recreational/tourist infrastructure (7.5) 
5.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations supported for studies/investments in rural 

cultural and natural heritage, incl HNV sites (7.6) 
0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations supported for investments in relocation of 

activities for environmental/quality of life reasons (7.7) 
0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Nr of operations Others (7.8) 0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Population benefiting from improved services/infrastructures 

(7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7) 
400,000.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Total public expenditure (€) 14,400,000.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Number of LAGs selected 4.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Population covered by LAG 100,000.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Total public expenditure (€) - preparatory support (19.1) 9,500,000.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Total public expenditure (€) - support for implementation of 

operations under the CLLD strategy (19.2) 
500,000.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Total public expenditure (€) - preparation and implementation 

of cooperation activities of the local action group (19.3) 
0 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

Total public expenditure (€) - support for running costs and 

animation (19.4) 
2,500,000.00 
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No 1303/2013) 
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11.1.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 

(ICT) in rural areas 

Target indicator(s) 2014-2020 

Target indicator name Target value 2023 

Net population 0 

T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 0 

 

Context Indicator used as denominator for the target 

Context Indicator name Base year value 

1 Population - rural 0 

1 Population - intermediate 100.00 

1 Population - total 862,011.00 

 

Planned output indicator(s) 2014-2020 

Measure name Indicator name Value 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 
Nr of operations supported for investments in broadband 

infrastructure and access to broadband, incl e-government 
sevices (7.3) 

1.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Population benefiting from new or improved IT infrastructures 

(e.g. broadband internet) 

400,000.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 

20) 

Total public expenditure (€) 600,000.00 
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11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically) 

Measures Indicators 

P2 P3 P4 P5 P6 

Total 

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

M01 

Training/skills acquisition (1.1) - 

Nbr of participants in trainings 
900  800  1,200 200 200  200     3,500 

Training/skills acquisition (1.1) - 

Total public for training/skills 
670,000  300,000  150,000 50,000 50,000  50,000     1,270,000 

Total public expenditure € 

(trainings, farm exchanges, 

demonstration) (1.1 to 1.3) 

1,170,000  300,000  150,000 280,000 50,000  50,000     2,000,000 

M03 

Nr of holdings supported (3.1)   100           100 

Total public expenditure (€) (3.1 to 

3.2) 
  1,000,000           1,000,000 

M04 

Total investment € (public + 

private) 
35,000,000 18,000,000    10,000,000 4,000,000 10,000,000   37,500,000   114,500,000 

Total public expenditure € 19,000,000 11,000,000    7,000,000 2,000,000 4,700,000   15,000,000   58,700,000 

M06 

Total investment € (public + 

private) 
 20,000,000            20,000,000 

Total public expenditure €  7,500,000            7,500,000 

M07 Total public expenditure (€)            14,400,000 600,000 15,000,000 

M08 

Total public expenditure (€) (8.1)     1,000,000         1,000,000 

              0.00 

Total public expenditure (€) (8.3)     2,000,000         2,000,000 

Total public expenditure (€) (8.4)     500,000         500,000 

Total public expenditure (€) (8.5)     3,000,000         3,000,000 

              0.00 

M09 Total public expenditure (€)   3,000,000           3,000,000 
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M10 

Area (ha) under agri-environment-

climate (10.1) 
    31,800         31,800 

Total public expenditure (€)      58,000,000         58,000,000 

M11 

Area (ha) - convertion to organic 

farming (11.1) 
    500         500 

Area (ha) - maintainance of organic 

farming (11.2) 
    6,000         6,000 

Total public expenditure (€)     14,000,000         14,000,000 

M12 

Area (ha) - NATURA 2000 AG 

land (12.1) 
    1,860         1,860 

              0.00 

Total public expenditure (€)     2,900,000         2,900,000 

M13 

Area (ha) - mountain areas (13.1)     9,500         9,500 

Area (ha) - other areas with 

significant NC (13.2) 
    75,000         75,000 

Area (ha) - areas with specific 

constraints (13.3) 
    6,720         6,720 

Total public expenditure (€)     38,000,000         38,000,000 

M14 

Nr of beneficiaries    200           200 

Total public expenditure (€)   9,000,000           9,000,000 

M16 

Nr of agricultural holdings 

participating in cooperation/local 

promotion among supply chain 

actors (16.4) 

  300           300 

Total public expenditure € (16.1 to 

16.9) 
750,000  1,500,000  375,000 225,000 150,000       3,000,000 

M19 

Number of LAGs selected            4  4 

Population covered by LAG            100,000  100,000 

Total public expenditure (€) - 

preparatory support (19.1) 
           9,500,000  9,500,000 

Total public expenditure (€) - 

support for implementation of 
           500,000  500,000 
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operations under the CLLD strategy 

(19.2) 

Total public expenditure (€) - 

support for running costs and 

animation (19.4) 

           2,500,000  2,500,000 
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11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to 

other focus areas / targets 

FA from IP Measure 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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11.4.  Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets 

on the same land 

11.4.1.  Agricultural Land 

11.4.1.1. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

Type of 

operation or 

group of type of 

operation 

AECM typology Total 

expenditure 

(EUR) 

Total area (ha) 

by measure or 

type of 

operations 

Biodiversity FA 

4A 

Water 

management 

FA 4B 

Soil 

management 

FA 4C 

Reducing 

GHG 

and 

ammonia 

emissions 

FA 5D 

Carbon 

sequestration/conservation 

FA 5E 

11.4.1.2. M11 - Organic farming (art 29) 

Submeasure Total expenditure 

(EUR) 

Total area (ha) by 

measure or type of 

operations 

Biodiversity FA 4A Water 

management FA 

4B 

Soil 

management 

FA 4C 

Reducing 

GHG 

and 

ammonia 

emissions 

FA 5D 

Carbon 

sequestration/conservation 

FA 5E 

11.4.1.3. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

Submeasure Total expenditure 

(EUR) 

Total area (ha) by 

measure or type of 

operations 

Biodiversity FA 4A Water 

management FA 

4B 

Soil 

management 

FA 4C 

Reducing 

GHG 

and 

ammonia 

emissions 

FA 5D 

Carbon 

sequestration/conservation 

FA 5E 

11.4.1.4. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Submeasure Total expenditure 

(EUR) 

Total area (ha) by 

measure or type of 

Biodiversity FA 4A Water 

management FA 

Soil 

management 

Reducing 

GHG 

and 

Carbon 

sequestration/conservation 
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operations 4B FA 4C ammonia 

emissions 

FA 5D 

FA 5E 



513 

11.4.2.  Forest areas 

11.4.2.1. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34) 

Type of operation or group 

of type of operation 
Total expenditure (EUR) Total area (ha) by measure 

or type of operations 

Biodiversity FA 4A Water management FA 4B Soil 

management 

FA 4C 

11.4.2.2. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

Submeasure Total expenditure (EUR) Total area (ha) by measure 

or type of operations 

Biodiversity FA 4A Water management FA 4B Soil 

management 

FA 4C 

11.4.2.3. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Submeasure Total expenditure (EUR) Total area (ha) by measure 

or type of operations 

Biodiversity FA 4A Water management FA 4B Soil 

management 

FA 4C 
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12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING 

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional 

national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including 

the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under RD regulation. 

Measure Additional National 

Financing during the 

period 2014-2020 (€) 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0.00 

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) 0.00 

M06 - Farm and business development (art 19) 0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0.00 

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0.00 

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0.00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0.00 

M11 - Organic farming (art 29) 0.00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0.00 

M14 - Animal Welfare (art 33) 0.00 

M16 - Co-operation (art 35) 0.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013) 

0.00 

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0.00 

M113 - Early retirement 0.00 

M131 - Meeting standards based on Community legislation 0.00 

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0.00 

Total 0.00 

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 



515 

 

12.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.4. M06 - Farm and business development (art 19) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 
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12.9. M11 - Organic farming (art 29) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.10. M113 - Early retirement 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.11. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.12. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.13. M14 - Animal Welfare (art 33) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.14. M16 - Co-operation (art 35) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.15. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 

 

12.16. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013 
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13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT 

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 88(1) to be 

used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing 

and additional national financing. Compatibility with state aid must be ensured over the entire life cycle of the programme. 

Measure Title of the aid scheme EAFRD (€) National 

Cofinancing (€) 

Additional 

National 

Funding (€) 

Total (€) 

M01 - Knowledge transfer and information 
actions (art 14) 

     

M03 - Quality schemes for agricultural products 

and foodstuffs (art 16) 

     

M04 - Investments in physical assets (art 17) 4.2 Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε 

δαζηθψλ πξντφλησλ 

7,950,000.00 7,050,000.00  15,000,000.00 

M06 - Farm and business development (art 19)      

M07 - Basic services and village renewal in rural 
areas (art 20) 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

7,950,000.00 7,050,000.00  15,000,000.00 

M08 - Investments in forest area development 

and improvement of the viability of forests (art 

21-26) 

Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη αλάπηπμε 

δαζψλ 

3,445,000.00 3,055,000.00  6,500,000.00 

M09 - Setting-up of producer groups and 
organisations (art 27) 

     

M10 - Agri-environment-climate (art 28)      

M11 - Organic farming (art 29)      

M12 - Natura 2000 and Water Framework 

Directive payments (art 30) 

     

M13 - Payments to areas facing natural or other 

specific constraints (art 31) 
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M14 - Animal Welfare (art 33)      

M16 - Co-operation (art 35)  1,590,000.00 1,410,000.00  3,000,000.00 

M19 - Support for LEADER local development 

(CLLD – community-led local development) (art 

35 Regulation (EU) No 1303/2013) 

Σνπηθή Αλάπηπμε LEADER     

M113 - Early retirement      

M131 - Meeting standards based on Community 
legislation 

     

M341 - Skills acquisition, animation and 

implementation 
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13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.1.1.1. Indication*: 

 

 

13.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.2.1.1. Indication*: 

 

 

13.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) 

Title of the aid scheme: 4.2 Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε δαζηθψλ πξντφλησλ 

EAFRD (€): 7,950,000.00 

National Cofinancing (€): 7,050,000.00 

Additional National Funding (€):  

Total (€): 15,000,000.00 

13.3.1.1. Indication*: 

ε φηη αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε δαζηθά πξντφληα, ην Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί κε βάζε ην άξζξν 41 ηνπ 

λένπ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ γηα ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ αθνξά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Καζεζηψηνο πνπ 
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πεξηιακβάλεη ηφζν ηα γεσξγηθά φζν θαη ηα δαζνθνκηθά πξντφληα. 

 

 

13.4. M06 - Farm and business development (art 19) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.4.1.1. Indication*: 

 

 

13.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 

Title of the aid scheme: Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

EAFRD (€): 7,950,000.00 

National Cofinancing (€): 7,050,000.00 

Additional National Funding (€):  

Total (€): 15,000,000.00 

13.5.1.1. Indication*: 

Σν Γξαθείν ηνπ Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ έρεη κειεηήζεη ην πξνζρέδην ηνπ κέηξνπ Μ7 θαη 

έρεη απνζηείιεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην κέηξν ζπληζηά 

Κξαηηθή Δλίζρπζε. 

Παξαηίζεληαη πην θάησ νη ζέζεηο ηνπ Δθφξνπ γηα ηα επηκέξνπο Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 7: 

Καζεζηψο 7.2 "Γεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο" 

Γελ θαίλεηαη λα εγείξεη δήηεκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ηνπηθφο ραξαθηήξαο, δεκφζηα ππνδνκή). 

Καζεζηψο 7.3 "Δπξπδσληθή Τπνδνκή" 

Άξζξν 52 Καλ. 651/2014, εληζρχζεηο γηα ππνδνκέο επξπδσληθψλ δηθηχσλ "ζε πεξηνρέο φπνπ δελ είλαη 

πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ κε εκπνξηθνχο φξνπο" θαη πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο εληζρχζεηο θαη εληζρχζεηο 

ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην Σκήκα Η ηνπ Καλ. 651/2014. Δπίζεο, κε βάζε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 
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ηαρεία αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ. 

Καζεζηψο 7.4. Δπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ. 

Γελ θαίλεηαη λα εγείξεη δήηεκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ηνπηθφο ραξαθηήξαο, δεκφζηα ππνδνκή) 

Καζεζηψο 7.5 "Δπελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (αγξνηνπξηζκφο - πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

Γελ θαίλεηαη λα εγείξεη δήηεκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ηνπηθφο ραξαθηήξαο, δεκφζηα ππνδνκή) 

  

 

 

13.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 

21-26) 

Title of the aid scheme: Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη αλάπηπμε δαζψλ 

EAFRD (€): 3,445,000.00 

National Cofinancing (€): 3,055,000.00 

Additional National Funding (€):  

Total (€): 6,500,000.00 

13.6.1.1. Indication*: 

Σν κέηξν Μ8 έρεη απνζηαιεί ζην Γξαθείν Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Οη απφςεηο ηνπ 

Γξαθείνπ έρνπλ ιεθζεί ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2014. 

χκθσλα κε ηνλ Έθνξν εγείξεηαη ζέκα θξαηηθήο ελίζρπζεο ζην βαζκφ πνπ εκπιέθνληαη ηδησηηθά λνκηθά ή 

θπζηθά πξφζσπα. Καλ. 702/2014 - Σκήκα 5 εληζρχζεηο γηα δάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Χζηφζν, ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο ελίζρπζεο κπνξνχλ λα ινγίδνληαη σο De Minimis. 

 

 

13.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  
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13.7.1.1. Indication*: 

 

 

13.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.8.1.1. Indication*: 

 

 

13.9. M11 - Organic farming (art 29) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.9.1.1. Indication*: 

 

 

13.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  
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13.10.1.1. Indication*: 

 

 

13.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.11.1.1. Indication*: 

 

 

13.12. M14 - Animal Welfare (art 33) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.12.1.1. Indication*: 

 

 

13.13. M16 - Co-operation (art 35) 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€): 1,590,000.00 

National Cofinancing (€): 1,410,000.00 

Additional National Funding (€):  

Total (€): 3,000,000.00 
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13.13.1.1. Indication*: 

Σν Πξνζρέδην ηνπ κέηξνπ Μ16 έρεη ζηαιεί ζην Γξαθείν Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη έρνπλ 

ιεθζεί απφςεηο ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2014. 

χκθσλα κε ηνλ Έθνξν γηα ην Μ16, ιφγσ χςνπο ηεο ελίζρπζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε De Minimis. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη δξάζεηο εκπίπηνπλ ζηηο πην θάησ πξφλνηεο: 

- Καλνληζκφο 651/2014 (Σκήκα 4 Δληζρχζεηο γηα έξεπλα αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία) 

- Καλνληζκφο 702/2014 (Σκήκα 1) 

  

 

 

13.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) 

(art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) 

Title of the aid scheme: Σνπηθή Αλάπηπμε LEADER 

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.14.1.1. Indication*: 

Σν Μέηξν Μ19 έρεη ζηαιεί ζην Γξαθείν ηνπ Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη έρνπλ ιεθζεί 

απφςεηο ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2014. 

Οη απφςεηο ηνπ Δθφξνπ έρνπλ σο εμήο: 

Καζεζηψο 19.2 ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

i) δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ζπλίζηαηαη ε ρξήζε de minimis) 

ii) εληζρχζεηο επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπλίζηαηαη ε ρξήζε de minimis) 

Γεκφζηεο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο κε ζπλνιηθφ πνζφ έξγνπ σο 200.000 επξψ (δελ θαίλεηαη λα ζπληζηά 

θξαηηθή ελίζρπζε αθνχ πξφθεηηαη γηα έξγα ππνδνκήο εθηφο αλ νη δξάζεηο αθνξνχλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα φπνπ ζα ινγίδνληαη σο de minimis) 

πλεξγαζία (ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε ελίζρπζεο de minimis ιφγσ χςνπο ηεο ελίζρπζεο) 
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13.15. M113 - Early retirement 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.15.1.1. Indication*: 

 

 

13.16. M131 - Meeting standards based on Community legislation 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  

13.16.1.1. Indication*: 

 

 

13.17. M341 - Skills acquisition, animation and implementation 

Title of the aid scheme:  

EAFRD (€):  

National Cofinancing (€):  

Additional National Funding (€):  

Total (€):  
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13.17.1.1. Indication*: 
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14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY 

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with:  

14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and 

other instruments of the common agricultural policy 

πκπιεξσκαηηθφηεηα κε Δπελδπηηθά θαη Γηαξζξσηηθά Σακεία 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ γηα αλαδηάξζξσζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

δηαηήξεζε/δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα επηδησρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κίαο ζπληνληζκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο. ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014‐ 2020 ηα Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζα είλαη 

πνιπηακεηαθά θαη ζπλεπψο νη ζηφρνη θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπο ζα επηηεπρζνχλ κε ρξήζε 

παξεκβάζεσλ θαη εξγαιείσλ, ηα νπνία είλαη ζεκαηηθά εζηηαζκέλα. πλαθφινπζα, είλαη απαξαίηεηνο ν 

εληζρπκέλνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ), ηνπ Σακείνπ πλνρήο (Σ), 

ηνπ ΔΓΣΑΑ, ηνπ ΔΣΘΑ αιιά θαη άιισλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ βέιηηζηνπ ζπληνληζκνχ απαηηείηαη ε χπαξμε ηζρπξήο ζεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαηά ηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ.  

Απηφ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ κέζα απφ ηε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ΓΓ 

ΔΠΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο γηα ηα 

Σακεία Πνιηηηθήο πλνρήο/ ΔΣΘΑ, θαη ΔΓΣΑΑ, αληίζηνηρα), έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηθαιχςεηο ζε 

δξάζεηο θνηλψλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ ησλ πέληε Σακείσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπο ελφο ηακεία, φπσο είλαη νη πεξηνρέο ΝΑΣΟΤΡΑ 2000, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, έρνπλ 

θαζνξηζηεί θάπνηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ δξάζεσλ αλά Σακείν, σο 

αθνινχζσο: 

(α) Πεξηνρέο ΝΑΣΟΤΡΑ 2000: Σν ΔΣΠΑ ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή έξγσλ εληφο ησλ πιείζησλ 

πεξηνρψλ ΝΑΣΟΤΡΑ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, εθηφο απφ έξγα ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ζαιάζζηεο ΝΑΣΟΤΡΑ, ηα νπνία ζα 

πινπνηεζνχλ απφ ην ΔΣΘΑ. Απφ ηελ άιιε, ην ΔΓΣΑΑ ζα πινπνηήζεη έξγα πνπ αθνξνχλ νηθνηνπξηζηηθέο 

αλαπηχμεηο εθηφο ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ησλ ΝΑΣΟΤΡΑ. 

(β) Κιηκαηηθή Αιιαγή: Με ηε ζπκβνιή ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζα επηδησρζεί ε βειηίσζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο θαη δξάζεηο πξνζαξκνγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πγείαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηηο ππνδνκέο. Οη δξάζεηο κέζσ ηνπ ΔΓΣΑΑ ζα αθνξνχλ 

θπξίσο ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ην έδαθνο θαη ηα δάζε. Οη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ 

θαη ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζα θαιχπηνληαη κφλν απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

(γ) Όδαηα: Μέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα πγξά απφβιεηα , ε 

κείσζε απσιεηψλ απφ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο λεξνχ γηα ζθνπνχο χδξεπζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη εκπινπηηζκφ ησλ πδξνθνξέσλ, ελψ κέζσ 

ηνπ ΔΓΣΑΑ ζα πξνσζεζεί ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ άξδεπζε (εμνηθνλφκεζε λεξνχ, 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε χδαηνο θαη ππνδνκέο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ γηα 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο). 
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Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ΑΠΔ ζε ΜΜΔ, ην ΔΣΠΑ ζα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη επελδχζεηο ζε ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε εμαίξεζε ην γεσξγηθφ ηνκέα ηνλ νπνίν ζα θαιχςεη ην ΔΓΣΑΑ. Ζ πξνψζεζε ρξήζεο 

ΑΠΔ ζε φηη αθνξά ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ζα θαιχπηεηαη κφλν απφ ην ΔΓΣΑΑ. Σν 

ΔΣΘΑ ζα ζηεξίμεη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα αιηεπηηθά ζθάθε θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα. 

Με ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ζηξαηεγηθή παξαθνινχζεζε ηεο πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο έρεη 

ζπζηαζεί πληνληζηηθή Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Παξαθνινχζεζεο. 

πκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ Σακείσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

Μεηαμχ ησλ Πξνγξακκάησλ εληνπίδνληαη ηνκείο/ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο 

ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο.  Γηα παξάδεηγκα, ην ΔΚΣ ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο 

επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα 

ζηεξηρζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΘΑ. Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζα πξνσζεζεί κέζσ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΘΑ. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζα πξνσζεζεί ηφζν κέζσ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ φζν θαη κέζσ ηνπ 

ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΣΘΑ. 

Σν ΔΓΣΑΑ ζπκβάιιεη ζε 9 απφ ηνπο 11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο, ελψ ην 

ΔΣΘΑ ππνζηεξίδεη παξεκβάζεηο ζε 4 απφ ηνπο 11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ζπλδξάκνπλ φια ηα ΔΓΔΣ. ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ) ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ (απφ θνηλνχ κε άιια ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία), ζηελ Δ&Σ, ζηηο ΣΠΔ, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν Σακείν 

πλνρήο ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ λεξνχ. Παξάιιεια ην ΔΓΣΑΑ θαη ην 

ΔΣΘΑ ρξεκαηνδνηνχλ ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

 

πκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ 1νπ θαη 2νπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ 

ε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ παξεκβάζεσλ, ζα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέξγεηα ηνπ ππιψλα 1 ηεο ΚΑΠ 

(άκεζεο εληζρχζεηο θαη πξαζίληζκα) κε ηελ 4ε θαη 5ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ππιψλα 2 ηεο ΚΑΠ θαη ησλ ΚΟΑ 

– Νέσλ γεσξγψλ ηνπ ππιψλα 1 κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 2 ηνπ ππιψλα 2 ηεο ΚΑΠ. Ο ζπληνληζκφο ησλ 

παξεκβάζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ΚΑΠ, ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. 

Oη πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 1ν Ππιψλα (πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, πξαζίληζκα, 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνπ/ηηθψλ πξντφλησλ θαη άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο) 

απνηεινχλ ηε βάζε εθθίλεζεο (baseline) γηα ηα εθηαξηθά κέηξα ηνπ Ππιψλα 2. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε 

ζπλέξγεηα ηνπ πξαζηλίζκαηνο πνπ πξνβιέπεη ν Ππιψλαο 1 κε ηηο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ Ππιψλα 

2, απηή ζα δηέπεηαη απφ ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 43 ηνπ Καλνληζκνχ 1307/2013,αλαθνξηθά κε ηηο 

ηζνδχλακεο πξαθηηθέο. Γηα ην Καζεζηψο ησλ λέσλ γεσξγψλ ηνπ Ππιψλα 1 ζα αθνινπζεζνχλ ηα ίδηα 

θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο κε ην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013  

Πην θάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ 1νπ ππιψλα θαη 

νη νπνίεο επηδξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 2νπ ππιψλα: 
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Δλεξγνί γεσξγνί – Active farmer (άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013-): Γελ ρνξεγνχληαη άκεζεο 

εληζρχζεηο άλσ ησλ €5.000, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζε νκάδεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

δηεπζχλνπλ αεξνιηκέλεο, ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, δίθηπα χδξεπζεο, θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, γήπεδα 

θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014).       

Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ακέζσλ εληζρχζεσλ (άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013): 

Καηψηαην φξην επηιέμηκεο έθηαζεο γηα ηελ Κχπξν ηα 0,3 εθηάξηα (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ησλ Άκεζσλ Πιεξσκψλ). 

Μείσζε Δληζρχζεσλ – Capping (Άξζξν 11 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013):  

α) Δθαξκνγή πνζνζηνχ κείσζεο 5% γηα ην κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ εληζρχζεσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο €150.000 

θαη 

β) Ο ππνινγηζκφο ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνχ ησλ κεηψζεσλ,  γηα ηα έηε 2015 – 2019, ην νπνίν πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί, ζα ππνινγηζηεί απφ ηνλ ΚΟΑΠ. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Δπειημία κεηαμχ ππιψλσλ (Άξζξν 14 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013): Με εθαξκνγή ηεο πξφλνηαο απηήο 

επί ηνπ παξφληνο. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο – SAPS (Άξζξα 36 θαη 37 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013 ): 

πλέρηζε ηνπ SAPS κέρξη ην 2020. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Αλαδηαλεκεηηθή ελίζρπζε (Άξζξα 41-42 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013): Με εθαξκνγή ηεο πξφλνηαο 

απηήο. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Δλίζρπζε πεξηνρψλ κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο/κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Άξζξα 48-49 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

1307/2013): Γδελ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ε πξφλνηα απηή. (Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Δλίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο (Άξζξα 50-51 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013):  ε ελίζρπζε πνπ 

ρνξεγείηαη ζε λεαξνχο γεσξγνχο (ειηθίαο κέρξη 40 εηψλ) πνπ δεκηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε σο επηθεθαιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πέληε εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο πξψηεο ππνβνιήο αίηεζεο, πξέπεη λα απμεζεί θαηά κηα επηπιένλ ελίζρπζε 

(25% ηεο εζληθήο κέζεο ελίζρπζεο αλά εθηάξην) πνπ θαηαβάιιεηαη γηα κέγηζηε πεξίνδν 5 εηψλ. Ζ ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 2% ηνπ εζληθνχ θαθέινπ θνλδπιίνπ θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

φια ηα θξάηε κέιε. Σν κέηξν απηφ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην κέηξν γηα ηελ ελίζρπζε πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ. Δθηηκψκελν πνζνζηφ κέρξη 1%. (Κνηλνπνίεζε ζηελ 

ΔΔ κέρξη 1/8/2014) 

Καζεζηψο κηθξνθαιιηεξγεηψλ (Άξζξα 61-65 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1307/2013): Γελ αλακέλεηαη λα 

εθαξκνζηεί ε πξφλνηα γηα ηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο. 

 

14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes 

as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between 

them 

ηελ Κχπξν ζα εθαξκνζηεί κφλν έλα εζληθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη θαζφινπ πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα. 
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14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including 

LIFE 

ηα πιαίζηα ηεο πξνγξακκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ, θαηαγξαθήο θαη 

ελδερνκέλσο ζρεδηαζκνχ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηπρφλ ζπλεξγεηψλ/ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο 

ησλ Σακείσλ κε άιια θνηλνηηθά ή θαη εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα/εξγαιεία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη πξνθαηαξηηθά 

δπλαηφηεηεο/πηζαλφηεηεο ζπλέξγεηαο: 

 Οξίδνληαο 2020 – εμεηάδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ην ελδερφκελν παξνρήο θηλήηξσλ ζηελ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Horizon 2020 κέζσ 

δηαδνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (sequential funding) δξάζεσλ πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ πνπ 

εγθξίζεθε απφ ηνλ Οξίδνληα 2020 (π.ρ. αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ). 

Δηδηθά γηα ηηο δξάζεηο ERC Starting Grant θαη Marie Skłodowska-Curie, κειεηάηαη ην ελδερφκελν 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνηάζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ πςειή βαζκνινγία ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο κε 

ηελ νπνία ε πξφηαζε θξίλεηαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα ηχρεη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. Πξφζζεηα, ζα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα, κέζσ 

ηνπ Horizon 2020,γηα επελδχζεηο ζηε θαηλνηνκία, εληζρχνληαο έηζη ηηο δξάζεηο ησλ Σακείσλ γηα 

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ΜΜΔ. 

Πξφγξακκα LIFE - Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ππάξρεη εκπινθή θαη 

ζπλεξγαζία, απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο εηνηκαζίαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ε αξκφδηα αξρή ζηελ Κχπξν θαη ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ζπλεξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ρξεκαηνδφηεζεο 

δξάζεσλ ζηα πιαίζηα Έξγσλ κε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ή δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε 

ιχζεσλ, κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE. 

 Πξνγξάκκαηα Leonardo da Vinci, Erasmus etc ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο –ζα εμεηαζηνχλ ηπρφλ ζπλέξγεηεο (εηδηθά γηα ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ γηα ηνπο λένπο). 

 Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα COSME – ζα εμεηαζηνχλ ηπρφλ δπλαηφηεηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε 

ηηο δξάζεηο ησλ Σακείσλ γηα ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ΜΜΔ, κέζα 

απφ ηελ πξνψζεζε αμηνπνίεζεο ηνπ ελ ιφγνπ εξγαιείνπ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν γηα 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα. 

 Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress – ζα εμεηαζηνχλ ηπρφλ δπλαηφηεηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο/ζπλέξγεηαο κε ηηο δξάζεηο ησλ Σακείσλ γηα ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηηο επαίζζεηεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ (π.ρ. 

γπλαηθεία θαη λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα), ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία  θαζψο θαη ζηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ηνπο 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 πκπιεξσκαηηθά ζηηο παξεκβάζεηο γηα ζηήξημε ησλ ΜΜΔ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαη ε απφθαζε 

ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο γηα δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην νπνίν ζα 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, κέζα απφ ηελ ππνγξαθή δχν πκθσληψλ Παξαρψξεζεο Γαλείσλ 

χςνπο €200.000.000 θαη €100.000.000 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 αληίζηνηρα, γηα 
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θάιπςε κέξνπο ηεο εζληθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ. Ζ πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΣΔπ ζα επηδησρζεί θαη θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 



533 

15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS 

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 

1305/2013 Article 65(2) and a summary description of the management and control structure of the 

programme requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and arrangements under 

Regulation (EU) No 1303/2013 Article 74(3) 

15.1.1. Authorities 

Authority Name of the authority Head of the authority Address Email 

Managing authority Ministry of Agriculture, 
Natural Resources and 

Environment 

Olympia Stylianou Louki Akrita, 1411, Nicosia, 
Cyprus 

perm.sec@moa.gov.cy 

Certification body Grand Thornton Charis Louca 41-49, Agiou Nicolaou Str. | 

Nimeli Court | Block C | 
Egkomi 2408 | PO Box 

23907 | 1687 Nicosia | 

Cyprus 

charalambos.louca@cy.gt.com 

Accredited paying agency Cyprus Agricultural Paying 
Organization 

Costas Petrides Michail Koutsofta 20, 2000, 
Nicosia, Cyprus 

commissioner@capo.gov.cy 

15.1.2. Summary description of the management and control structure of the programme and arrangements 

for the independent examination of complaints 

15.1.2.1. Management and control structure 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο σο ε αξκφδηα εζληθή αξρή γηα ηελ πνιηηηθή 

ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κχπξν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξγάλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 65 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 σο αθνινχζσο: 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Χο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ελεξγεί ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. πσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 66 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη αξκφδηα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νξζφ ηξφπν. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ κε γξαπηή ζπκθσλία 

ζε άιιεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.  ε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

παξακέλεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. 

Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ 

Χο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 νξίδεηαη ν Κππξηαθφο 

Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ). Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ 1306/2013. Ο ΚΟΑΠ δηαπηζηεχζεθε ρσξίο φξνπο ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005 

απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
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Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ παξέρεη επαξθή ερέγγπα γηα ην φηη: 

α) ε επηιεμηκφηεηα ησλ αηηήζεσλ, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ θαζψο θαη ε ζπκθσλία ηνπο 

πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο πξηλ απφ ηελ εληνιή πιεξσκήο, ειέγρνληαη. 

β) εθαξκφδεηαη ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ πιεξσκψλ θαζψο θαη θαηάιιειε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε ηνχο 

γ) δηελεξγνχληαη νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

δ) ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ζηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο 

θνηλνηηθνχο θαλφλεο. 

ε) ηα έγγξαθα είλαη πξνζπειάζηκα θαη δηαηεξνχληαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηα, ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπο δηαρξνληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

ππφ ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ. 

Oξγαλν Πηζηνπνίεζεο  

Χο ξγαλν Πηζηνπνίεζεο έρεη νξηζηεί ε Grand Thornton. 

Αξκφδηα αξρή δηνξηζκνχ ηνπ Οξγάλνπ Πηζηνπνίεζεο είλαη ην ξγαλν Γηαπίζηεπζεο πνπ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Κχπξνπ είλαη ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 

Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο 

Μέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) αλαηίζεληαη ζε εηδηθέο κνλάδεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Μέηξσλ. Με ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ νη Μνλάδεο Δθαξκνγήο πξνθεξχζζνπλ ηα κέηξα, 

πάληνηε κε ζπλελλφεζε κε ηελ ΓΑ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, ζπιιέγνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη, αμηνινγνχλ ηηο αηηήζεηο, δηελεξγνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη ππνβάιινπλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ηα αηηήκαηα πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. Οη ελεκεξσηηθνί νδεγνί θαη ηα εγρεηξίδηα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πξνθεξχμεηο απνζηέιινληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε θαη 

ιακβάλεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζχκθσλε γλψκε. Παξάιιεια, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ Μέηξσλ (αξηζκφο πξνθεξχμεσλ, ζπιινγή δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θ.η.ι.).  ε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε έλαληη ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ην Άξζξν 66 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1305/2013 θαη ην Άξζξν 7 (1) ηνπ Καλνληζκνχ 1306/2013 παξακέλεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ αληίζηνηρα. 

 

15.1.2.2. Arrangements for the independent examination of complaints 

Έρεη θαζνξηζηεί αλεμάξηεηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο παξαπφλσλ θαη απηή ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ήδε κε 

επηηπρία ζηηο Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ γηα φια ηα Μέηξα. Δηδηθά ζηα εθηαξηθά κέηξα ηνπ ΠΑΑ είλαη 

θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα επαλεμέηαζεο κηαο αίηεζεο, ελψ είλαη θαη ζεζκνζεηεκέλε ε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο ελζηάζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ έθβαζε ηνπ πξψηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ (ηεο επαλεμέηαζεο). Παξέρνληαη δειαδή δχν επίπεδα δηαρείξηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ 

αηηεηψλ, εθείλν ηεο επαλεμέηαζεο θαη εθείλν ηεο έλζηαζεο.  Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα 
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απφ απηά πνπ απφξξηςαλ αξρηθά ην αίηεκα επαλεμέηαζεο. 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ θαη εζληθήο λνκνζεζίαο λα 

θαηαθχγεη ζηελ δηθαηνζχλε (δηθαζηηθή δηαδηθαζία) εθφζνλ ην επηζπκεί εληφο 75 εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηνπ αηηεηή γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο ηνπ ή ηεο έλζηαζεο ηνπ. 

 

15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee 

Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, έρεη ιεθζεί 

ππφςε ε αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ησλ βαζηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πνιηηηθή Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη έρνπλ εκπιαθεί ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ε απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ. ηα κέιε πεξηιακβάλνληαη νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηαίξσλ: 

1. αξκφδηεο ηνπηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

2. νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί εηαίξνη 

3. θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

 

Πξφεδξνο 

Ζ Πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο αζθείηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 

 

Μέιε 

1. Γεληθή Γηεπζχληξηα Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

2. Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ΠΑΑ 

3. Δθπξφζσπνο Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

4. Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

5. Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

6. Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

7. Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

8. Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο – Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο 

9. Δθπξφζσπνο Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 

10. Δθπξφζσπνο Σκήκαηνο Γαζψλ 

11. Δθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

12. Δθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ 

13. Δθπξφζσπνο Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ 

14. Δθπξφζσπνο Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

15. Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
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16. Δθπξφζσπνο Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. 

17. Δθπξφζσπνο Κππξηαθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

18. Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ 

19. Δθπξφζσπνο Έλσζεο Γήκσλ Κχπξνπ 

20. Δθπξφζσπνο Έλσζεο Κνηλνηήησλ Κχπξνπ 

21. Δθπξφζσπνο Π.Ο.Α  « ΑΓΡΟΣΗΚΖ» 

22. Δθπξφζσπνο Έλσζεο Κππξίσλ Αγξνηψλ 

23. Δθπξφζσπνο Παλαγξνηηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ 

24. Δθπξφζσπνο ΠΔΚ (Παλαγξνηηθή Έλσζε Κχπξνπ) 

25. Δθπξφζσπνο Δπξσαγξνηηθνχ 

26. Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Πεξηβαιινληηθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ 

27. Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Γεσπφλσλ Κχπξνπ 

28. Δθπξφζσπνο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο 

Δπίζεο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πξνζθαινχληαη, θαηά 

πεξίπησζε, εθπξφζσπνη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαζψο θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ζρεηηθά ζέκαηα. 

 

15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the National Rural 

Network, making reference to the information and publicity strategy, which describes the information 

and publicity arrangements for the programme in more detail, referred to in Article 13 of this 

Regulation 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΓΑ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηε ζπγγξαθή ηεο «ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηθνηλσλίαο» ηελ νπνία θαη ζα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εληφο 6 κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020. Δίλαη επίζεο ππεχζπλε λα ελεκεξψλεη γηα ηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ηελ Δπηηξνπή, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Θα ελεκεξψλεη 

παξάιιεια γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πινπνίεζεο θαη ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη λα πινπνηεζνχλ ην επφκελν έηνο.  Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ (ΔΑΓ)  θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δνκψλ δηθηχσζεο ηνπ ΔΑΓ. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε επξχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε γηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη 

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη ε θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπηδηψθεηαη κέζσ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Ζ ελεκέξσζε φισλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζπκβάιιεη ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδεη ε Κχπξνο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ πξνγξακκαηίδεηαη ε δεκηνπξγία Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο ηνπ 
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Αγξφηε (ΚΔΑ) ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ αξκνδηνηήησλ, ζα πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο θαη ησλ κεζφδσλ πξνβνιήο 

πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014 - 2020. Ζ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ηα δπλαηά 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο 

νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε λέα αγξνηηθή πνιηηηθή, απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε 

δηακφξθσζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

πγθεθξηκέλα ε ζηξαηεγηθή ζα επηθεληξσζεί ζηελ ελεκέξσζε ηξηψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ απνδεθηψλ. 

Καη‟ αξρήλ, ε ΓΑ ζα ελεκεξψζεη θαη ζα εκπιέμεη ελεξγά ην ζχλνιν ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ζθνπφ έρεη ηελ εχξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ 

ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα λα επηιχνπλ απνξίεο θαη εξσηήκαηα ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ΠΑΑ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνδεθηψλ είλαη νη πηζαλνί δηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ, νη νπνίνη ζα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά 

κε, ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξνθήξπμε ησλ κέηξσλ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηε ζεηξά ελεξγεηψλ ε νπνία απαηηείηαη 

ζε πεξίπησζε ελζηάζεσλ. 

Σέινο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζα παξέρεηαη ελεκέξσζε θαη ζην επξχ θνηλφ. πγθεθξηκέλα, ζα δίλνληαη 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηελ έγθξηζή ηνπ θαη ηηο 

πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα επηηεχγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζηηο επηδηψμεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κέζα θαη 

απφ ηηο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο. 

Οη απνδέθηεο ζα ρσξηζηνχλ πέξαλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ θαη ζε νκάδεο-ζηφρνπο (target groups), αλάινγα 

κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην Πξφγξακκα 

θαη γεληθά ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. ηηονκάδεο-ζηφρνπο, ζα πεξηιακβάλνληαη νη αξρεγνί ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, νη λένη γεσξγνί, νκάδεο παξαγσγψλ, κεηαπνηεηέο, Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, 

βηνθαιιηεξγεηέο, πηζηνπνηεκέλνη θνξείο, θηελνηξφθνη, εξεπλεηέο, καζεηέο, θαηαλαισηέο θαη άιιεο νκάδεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΔΑΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΑ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ Γηθηχνπ. Απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ ζα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη 

ηα Μέιε ηνπ Γηθηχνπ ηα νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζχλνια ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ 

άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο, ζα βαζίδεηαη θαη ζε 

έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί κεηαμχ ησλ Μειψλ ηνπ ΔΑΓ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

είραλ γηα ην ΠΑΑ 2007-2013 θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.  Αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε, ελδέρεηαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην Γίθηπν θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο. 

Ζ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε γιψζζα απιή θαη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ 

κελπκάησλ, ελψ ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή λα έρεη σο ζηφρν 

ηελ έγθαηξε, άκεζε θαη ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ. Οη δξάζεηο 

επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ κία ζπλνρή θαη ζπλέρεηα θαη λα εθαξκφδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 
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πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γηα φια ηα Μέηξα ηνπ. 

Γηα ηε ζσζηή θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κίαο 

ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα θνηλνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Μέηξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη δπλαηφηεηα γξήγνξεο ζχλδεζεο κε άιιεο 

ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. 

Σν ζρέδην επηθνηλσλίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ ζηφρνπο 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κεηξήζηκνπο, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ζπλερή αμηνιφγεζή ηνπο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ ΓΑ έρεη θαζήθνλ λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά αλά έηνο γηα ηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηθνηλσλίαο ηε. Ζ ζηξαηεγηθή 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί φπνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν θαη ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο. Θα εθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πιεξνθφξεζεο ην νπνίν ζα αμηνινγείηαη θαη ζα 

αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα. ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο πσο ε 

ηερλνινγία κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη θαη εκθαλίδνληαη ζπλερψο λένη δίνδνη επηθνηλσλίαο. Ζ ΓΑ θαη ην 

ΔΑΓ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο, αλάινγα θαη κε ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ δέρεηαη θαη εθαξκφδεη ε λέα ηερλνινγία θαη ε θνηλσλία. 

Με ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο ζα ελεκεξψλεηαη επίζεο ην θνηλφ γηα ηηο επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο θαη 

ηα παξαδείγκαηα ησλ «Καιψλ Πξαθηηθψλ» πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ρνξεγίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα λα είλαη επηηπρεκέλε, ζα ζηνρεχεη θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ αγξνηηθψλ 

εηαίξσλ θαη ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ γηα θαιχηεξε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο γλψζεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηπγράλνπλ νη δηθαηνχρνη. Δίλαη γηα ην ιφγν απηφ 

απαξαίηεηε ε εδξαίσζε κίαο ακθίδξνκεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ δηθαηνχρσλ θαη Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Δπηδίσμε είλαη φπσο νη δηθαηνχρνη είλαη ελεξγνί θνηλσλνί ησλ κελπκάησλ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη φρη κφλν παζεηηθνί απνδέθηεο. 

 

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies 

implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation measure referred to in 

Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas 

measure referred to in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 14  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φζνλ αθνξά ηνπο 

θάηνηθνπο νη νπνίνη κεηαλαζηεχνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αλαδεηψληαο επθαηξίεο επαλαθαηάξηηζεο, νη ΟΣΓ 

θαινχληαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ηνπηθφ ηνπο πιεζπζκφ κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ΟΣΓ κέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζε εθπαηδεχζεηο, θχθινπο καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ, θηι, παξέρνληαο πξνο ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ ίζεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ν πεξαηηέξσ εδαθηθφο απνθιεηζκφο 
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ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ. 

Μέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο LEADER θαη ζπγθεθξηκέλα βαζεί ηνπ Άξζξνπ 14, πξφθεηηαη λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απφθηεζεο δεμηνηήησλ, δξάζεηο 

επίδεημεο θαη ελεκέξσζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλάινγεο δξάζεηο ζα εθαξκνζηνχλ θαη κέζα 

απφ ην νξηδφληην Άξζξν 14 «Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο» κε ηε δηαθνξά φηη ηα ζέκαηα 

ζα αθνξνχλ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπνκέλσο, ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ δχν Μέηξσλ θαη γηα απηφ δελ απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία πεξαηηέξσ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ. Σέινο, ηα δχν Μέηξα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 19 

Σν αγξνηνπξηζηηθφ παθέην κπνξεί λα εκπινπηηζζεί κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηιεγνχλ απφ 

ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο κέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη 

κηθξνεπηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη κέιε ηνπ γεσξγηθνχ 

λνηθνθπξηνχ, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ χπαηζξν θαη ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

παξακνλήο ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ νη ΟΣΓ θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαο έηζη κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ζην θάζκα ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη 

εληζρχνληαη θάησ απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 19. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ/ αγξνηνπξηζκφ φπσο ε ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, επηζθέςηκσλ 

αγξνθηεκάησλ θ.α αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνςίισζεο θαη ηεο έιιεηςεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη νξεηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ εξεκνπνίεζε. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ νξηδφληηνπ κέηξνπ γηα ην Άξζξν 19, ζα γίλεη ρξήζε κφλν ηεο δπλαηφηεηαο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ. 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ πην πάλσ αλάιπζε, νη δξάζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 

19, ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζπλδπάδνληαο δξάζεηο νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 20. Ζ ζπλέξγεηα ε νπνία ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν άξζξσλ, ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπξηζκνχ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 20 

Ζ απνςίισζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ είλαη έλα απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ΟΣΓ είλαη ε παξακνλή ησλ θαηνίθσλ 

ζηελ χπαηζξν θαη ε εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα απηφλ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, νη 

ΟΣΓ κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπο κέζσ 

έξγσλ ηα νπνία αθνξνχλ βαζηθέο ππεξεζίεο θαη κέζσ ηεο αλάπιαζεο ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Σα έξγα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα 

ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ (κε χςνο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη € 200.000), ηα νπνία σζηφζν ζα απνδίδνπλ 
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πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πεξηνρή. Γηθαηνχρνη γηα ηα έξγα απηά είλαη νη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Κνηλφηεηεο). 

Αληίζεηα ζην Άξζξν 20 «Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο», ηα έξγα ηα 

νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, ζα αθνξνχλ δεκφζηα έξγα κεγαιήηεξεο θιίκαθαο (κε χςνο πξνυπνινγηζκνχ 

κεγαιχηεξν ησλ €200.000).  Γηα ην ιφγν απηφ σο δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδνληαη, θαηά θχξην 

ιφγν, νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα έξγα, ηα 

νπνία απαηηνχλ πςειή ηερλνγλσζία θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Χο δηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ νξίδνληαη επίζεο 

ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαζψο θαη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην ζπλνιηθφ χςνο επέλδπζεο, φζν θαη ηνπο δηθαηνχρνπο, εμαζθαιίδεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν κέηξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ απαηηείηαη θαζνξηζκφο πεξαηηέξσ κεραληζκψλ 

ζπληνληζκνχ. Δληνχηνηο, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ έξγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ 

κέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο LEADER θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Άξζξνπ 20. 

Μεραληζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην Άξζξν 35  

Μέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ νη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνβνιή 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Οη κνξθέο ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ νξηδφληηνπ Μέηξνπ, ζα αθνξνχλ ζέκαηα 

έξεπλαο, βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ηνπηθέο αγνξέο, θ.α, ζε αληίζεζε κε ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο νη 

νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο Leader θαη ζα αθνξνχλ άιια είδε ζπλεξγαζίαο φπσο 

ν εζεινληηζκφο, ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινλ. 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηνπ ΔΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 

γεσξγίαο, θαζψο θαη νη δξάζεηο έξεπλαο, νη νπνίεο επίζεο πξνλννχληαη απφ ην Άξζξν 35 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

1305/2013, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην νξηδφληην Μέηξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιίδεηαη ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Μέηξσλ. 

πλεπψο ζα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή νχησο ψζηε λα γίλνληαη 

δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ζηα δχν Μέηξα. 

Οη ΟΣΓ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην νξηδφληην κέηξν ηεο πλεξγαζίαο σο κέιε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

Οκάδσλ, ελψ ζηα πιαίζηα ηνπ LEADER νη ΟΣΓ ζα έρνπλ ξφιν Μνλάδαο Δθαξκνγήο θαη φρη δηθαηνχρνπ. 

 

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred 

to in Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Δλδπλάκσζε Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο 

Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε, εθαξκνγή 

θαη έιεγρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, έρνπλ πξνσζεζεί θαη ζπλερίδνπλ λα πξνσζνχληαη κηα 

ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε ηε δηνξγάλσζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ 
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ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη ησλ Μνλάδσλ 

Δθαξκνγήο. Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ε θαζηέξσζε ηεο εηήζηαο δηνξγάλσζεο εηδηθήο εκεξίδαο γηα 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηα ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

(focus group). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζεκηλάξηα γηα ηε βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλερή (αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ δηνίθεζεο, εγεζίαο, εμππεξέηεζεο θνηλνχ, ζπλεξγαζία ζε νκάδεο, θαιή γλψζε επξσπατθψλ 

ζεκάησλ θιπ). Μέξνο ησλ δξάζεσλ θαιχπηεηαη απφ ην κέηξν ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. Σέινο, ε πξνζπάζεηα 

γηα ηε βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζηεί θαη λα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, αθνχ αλαγλσξίδεηαη φηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ Leader 

εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ΟΣΓ.  

Γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΓΣΑΑ) γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ δηαθφξσλ 

κέηξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιήθζεθαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξέρνληνο 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νη εηζεγήζεηο θαη νη απφςεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ νκάδεο δηθαηνχρσλ νη νπνίεο ιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη θπξίσο νη θαηά θαηξνχο εηζεγήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ην 2011 

κε ηίηιν «Study on administrative burden reduction associated with the implementation of certain Rural 

Development measures”. εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ φιε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

απνηειεί θαη ε πξφζθαηε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα εληνπηζκφ θαη κείσζε ησλ ζθαικάησλ (error 

rate) ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

Πην θάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ηα νπνία θαη εμεηάδνληαη κε 

ηξφπν ψζηε λα βειηησζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020: 

 Καηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ δηελεξγήζεη απμεκέλνπο 

ειέγρνπο ζε πνζνζηφ θαη έληαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Αλαθέξεηαη σο 

παξάδεηγκα ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε πνζνζηφ 100% ζηα επελδπηηθά κέηξα. Πεξαηηέξσ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα θαιχηεξεο νξγάλσζεο ησλ ειέγρσλ κε ηξφπν ψζηε ε φιε εξγαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. 

 Δπαλεμέηαζε φισλ ησλ επηζπλαπηφκελσλ, ζπλνδεπηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, εγγξάθσλ θαη 

βεβαηψζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ κηα αίηεζε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμεηάδεηαη: α)ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε εγγξάθνπ ζε ζρέζε κε ηελ επέλδπζε, β) ε δπλαηφηεηα ιήςεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο κε ηξφπν πην απιφ θαη αλ είλαη δπλαηφλ ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ δηθαηνχρνπ, γ) ε 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα πξνζθφκηζε εγγξάθσλ. Οη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε δηαζχλδεζε ειεθηξνληθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ εμεηάδνπλ ηδηαίηεξα. 

 Ζ επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα θάπνηα κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηφο ελδέρεηαη 

λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. 

 Βειηίσζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη παξνρή 

ππνζηήξημεο ζηελ πξνζπάζεηα ππνβνιήο αίηεζεο. 

 Πξνψζεζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επηηξεπηφ θαη ζπκβαηφ κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, απινπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθήο ελίζρπζεο. Αμηνπνίεζε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηεο 

δπλαηφηεηαο ηππνπνηεκέλνπ θφζηνπο (standardized costs, lump sums). 

 Πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κείσζεο ησλ δηεξγαζηψλ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ 

δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη επηβάξπλζε ζηνπο δηθαηνχρνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζηηζέκελε αμία. 
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Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ LEADER, 

ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο παξαθνινχζεζεο φζν θαη ηεο παξάιιειεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ, ρξήδεη άκεζνπ επαλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε 

πεξηηηψλ ελεξγεηψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα νκαιήο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. 

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο ηνπ Αγξφηε 

Καηαιεθηηθά, αλαθέξεηαη φηη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

απνηειεί ε εηνηκαζία κέηξσλ ηα νπνία λα έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ εμεηαζηεί απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη απιφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηή ε παξάκεηξνο ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε θαηά ην ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ.   

 

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, 

management, monitoring, evaluation, information and control of the programme and its 

implementation, as well as the activities concerning previous or subsequent programming periods as 

referred to in Article 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπρλά 

απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ε 

αμηνπνίεζή ηεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Ζ Σερληθή Τπνζηήξημε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ζθνπνχο δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο πινπνίεζεο θαη 

ζηήξημεο ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη ηνπ ηνκέα παξαγσγήο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κεηαπνίεζεο θαη πξνψζεζεο απηψλ, κε ζηφρν ηελ νξζφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Παξάιιεια ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ 

Γηθηχνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Μέζσ ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

ρξεκαηνδνηείηαη  θαη ην επηθνηλσληαθφ πιάλν ην νπνίν εθαξκφδεηαη γηα ζθνπνχο ζπληνληζκέλεο 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο γεληθά αιιά θαη θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα κέηξα ηνπ 

ΠΑΑ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αξηηφηεξε ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, ρσξίο παξάιιεια 

λα παξαγθσλίδεηαη θαη ε ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ 

Σακείνπ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο θαη γεληθφηεξα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα θαη ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κΜέζα απφ ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε γίλεηαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην Πξφγξακκα, ελψ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ δαπάλεο 

εηνηκαζίαο, εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη νξηζκέλεο δαπάλεο ηεο Αξρήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηή. Πέξαλ ηνχηελ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ κεηαμχ 

αξκφδησλ αξρψλ, κνλάδσλ εθαξκνγήο θαη δηθαηνχρσλ ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ε εηνηκαζία θαη ππνβνιή 

αίηεζεο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε έλα κέηξν. 

Μέζσ Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαιχπηνληαη δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηαρείξηζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθ ησλ Τζηέξσλ 
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Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη ηεο εθ ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο έθηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ δαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ην Πξφγξακκα. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε αζθάιεηα δηεμαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ 

ειέγρσλ επί ησλ αηηήζεσλ, ε ηερληθή ππνζηήξημε θαιχπηεη θαη ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηαζχλδεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα θαη 

γηα ζθνπνχο νξζήο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ Σερληθή Τπνζηήξημε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε εκπεηξνγλσκφλσλ, δηεμαγσγή 

κειεηψλ θαη εκεξίδσλ κε ζθνπφ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ αιιά θαη γηα κεηαθνξά γλψζεο φζνλ αθνξά ζηελ αξηηφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθφκε ε 

δηεμαγσγή αλνηθηψλ ζην θνηλφ εκεξίδσλ βνεζά ζηελ πεξαηηέξσ εκπέδσζε ησλ κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε κέηξνπ. 

Σέινο, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη άιιεο δξάζεηο νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην 

Πξφγξακκα, δελ αθνξνχλ δηνηθεηηθέο δαπάλεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη επξχηεξα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

ζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ νη νπνίεο επίζεο θαιχπηνληαη απφ 

ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε φπσο θαη ην πιάλν δξάζεο ηνπ ΔΑΓ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά πην πάλσ. 

 



544 

16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS 

16.1. Α. 21/9/2012: Γηεμαγσγή 1νπ πλεδξίνπ Γηαβνχιεπζεο ζην νπνίν θιήζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ 

φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί  

16.1.1. Subject of the corresponding consultation 

Καηά ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθε ν πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο δίλνληαο έκθαζε ζηα άξζξα ηα νπνία 

απνηεινχλ Μέηξα γηα ηα εζληθά πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ φινη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο, ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πκκεηείραλ αγξνηηθέο νξγαλψζεηο, 

αγξφηεο, νκάδεο παξαγσγψλ, κε θπβεξλεηηθνί θνξείο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.α. 

ηφρνο ήηαλ θπξίσο ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ θαλνληζκφ αιιά θαη ε εηο βάζνο θαηαλφεζή 

ηνπ κέζα απφ εξγαζία ζε νκάδεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. 

16.1.2. Summary of the results 

Έγηλε πνιχ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θαλνληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηέζζεξεηο επί κέξνπο 

παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ εηζεγήζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. Αθνινχζσο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα (κεηαθνξά γλψζεο θαη θαηλνηνκία, ηνπηθή 

αλάπηπμε, γεσξγία θαη πεξηβάιινλ θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζηε γεσξγία), ζχκθσλα κε ηνλ ηνκέα πνπ είλαη 

πην ζρεηηθφο κε ηε δηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. ην θάζε εξγαζηήξην έγηλε εηο βάζνο ζπδήηεζε ησλ δξάζεσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη πψο απηέο ζα ζπληεινχζαλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 

Αθφκε, ελζαξξχλζεθαλ νη παξεπξηζθφκελνη λα ζηείινπλ γξαπηψο ζην Σκήκα Γεσξγίαο εηζεγήζεηο ή/θαη 

ηπρφλ εξσηήκαηα. 

16.2. Β. 26/11/2012: Γηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαθνξά Γλψζεο θαη 

Καηλνηνκία», πξνηεξαηφηεηα 1 

16.2.1. Subject of the corresponding consultation 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε εμεηάζηεθαλ ηα άξζξα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαθνξά 

γλψζεο θαη θαηλνηνκία», δειαδή ζηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα. πκκεηείραλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

εθπξφζσπνη αγξνηψλ, κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί αιιά θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

16.2.2. Summary of the results 

ηε ζεκαηηθή απηή εμεηάζηεθαλ ηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα. ηφρνο ήηαλ ν 

θαζνξηζκφο αλαγθψλ ζε εθπαίδεπζε, κεηαθνξά γλψζεο αιιά θαη πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. Έγηλε 

ελδειερήο παξνπζίαζε ηφζν ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ φζν θαη ησλ εηζεγήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ κεηά ην 

1ν πλέδξην Γηαβνχιεπζεο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηε ζεκαηηθή θαη ζπδήηεζή ηνπο. Οη θπξηφηεξεο εηζεγήζεηο 

αθνξνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (ππήξμε αληίζηνηρν 

ζην ΠΑΑ 2007-2013) θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα επηιεμηκνηήησλ θαη δελ είρε εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ. Έγηλαλ εηζεγήζεηο γηα 

ζέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κέζα απφ ην άξζξν. Καηέζηε ζαθέο φηη ε φπνηα  έξεπλα δηεμαρζεί 

ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε εθαξκνγή ηφζν ζην ζθέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ζην ζθέινο ηεο 
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πξνψζεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ. Βαζηθφο 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηελ παξαγσγή αιιά θαη ε παξαγσγή 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ηα νπνία λα έρνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Μέζα απφ ην Μέηξν λα γίλεηαη θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη εμεχξεζε ηξφπσλ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Γηαπηζηψζεθε φηη ε φπνηα παξαγσγή πξντφλησλ είλαη κε ζθφπηκε αλ δελ 

ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

16.3. Γ. 8/2/2013: Γηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ», 

πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5  

16.3.1. Subject of the corresponding consultation 

Δμεηάζηεθαλ ηα άξζξα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ», ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνχ. πκκεηείραλ κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αγξνηηθέο νξγαλψζεηο. 

16.3.2. Summary of the results 

Δμεηάζηεθαλ ζε ιεπηνκέξεηα ηα άξζξα πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δεκηνπξγία, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε δαζψλ. Πξφθεηηαη γηα πνιχ επξεία ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ νπνία 

είραλ ιεθζεί θαη γξαπηψο εηζεγήζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ ζπδήηεζε εζηηάζηεθε θπξίσο ζην 

φηη ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ δξάζεηο πνπ λα κελ επηθαιχπηνπλ άιιεο νη νπνίεο πξνλννχληαη απφ ην 

«πξαζίληζκα» ηνπ πξψηνπ ππιψλα, λα είλαη φλησο επσθειείο γηα ην πεξηβάιινλ αιιά ηαπηφρξνλα λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή γεσξγψλ. Οη φπνηεο δξάζεηο ζα πξέπεη ζίγνπξα 

λα  απνζθνπνχλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ή ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο  θιηκαηηθήο αιιαγήο. ηφρνο 

είλαη λα εληαρζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο ζε κέηξα κε πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

δηαθχιαμε ηεο αεηθνξίαο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Αθφκε ηνλίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο Μέηξνπ 

πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα χδαηα αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο. Βνεζεηηθφ ζα ήηαλ λα ελζαξξπλζεί θαιιηέξγεηα θπηεηψλ κε κεησκέλν 

αξλεηηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα 

δξαζηεξηφηεηα κε άκεζε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη κε απφιπην ζεβαζκφ πξνο 

απηφ θαη ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηάθνξα 

νηθνζπζηήκαηα πνπ εμαξηψληαη θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ άζθεζε γεσξγίαο. Ζ νξζή αμηνπνίεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε απφδνζε αληηζηαζκηζηηθήο απνδεκίσζεο πξνο ηνπο 

αγξφηεο απνηειεί θίλεηξν έληαμήο ηνπο ζε απηφ θαη άζθεζεο ηεο γεσξγίαο, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεη 

ηα νηθνζπζηήκαηα θαη λα κελ είλαη δεκηνγφλνο γηα ην πεξηβάιινλ. 

16.4. Γ. 28/2/2013: Γηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπηθή Αλάπηπμε», 

πξνηεξαηφηεηα 6  

16.4.1. Subject of the corresponding consultation 

Δμεηάζηεθαλ ηα άξζξα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπηθή Αλάπηπμε», ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ 

πξνηεξαηφηεηα 6. πκκεηείραλ νη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο LEADER πνπ ζπκκεηείραλ ζην ΠΑΑ 2007-

2013, εθπξφζσπνη ηεο έλσζεο Γήκσλ θαη ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ, κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, αγξνηηθέο 

νξγαλψζεηο, θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
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16.4.2. Summary of the results 

Δμεηάζηεθαλ ελδειερψο ηα άξζξα 20 θαζψο θαη γεληθφηεξα ε εθαξκνγή ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD). Δπίζεο έγηλε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε θαη ησλ ζρεηηθψλ 

εηζεγήζεσλ πνπ είραλ παξαιεθζεί κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 1νπ πλεδξίνπ Γηαβνχιεπζεο. Ζ ζπδήηεζε 

επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ LEADER 

ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

θαηά ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ νη ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο. Γεληθή 

πξνζπάζεηα φισλ, πέξαλ απφ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, είλαη ε πινπνίεζε ηξαηεγηθψλ κε φξακα, 

πνπ πξαγκαηηθά ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαζψο θαη πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίδηα έξγσλ δηαηνπηθήο θαη ίζσο 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Σνλίζηεθε ε αλάγθε εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη έξγσλ, ηα νπνία ζα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη πξαγκαηηθά ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

16.5. Δ. 11/4/2013: Γηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Αληαγσληζηηθφηεηα ζηε 

γεσξγία», πξνηεξαηφηεηεο 2 θαη 3 

16.5.1. Subject of the corresponding consultation 

Δμεηάζηεθαλ ηα άξζξα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Αληαγσληζηηθφηεηα ζηε γεσξγία», ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ. πκκεηείραλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηφζν 

ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πκκεηείραλ αγξνηηθέο νξγαλψζεηο, αγξφηεο, νκάδεο 

παξαγσγψλ, κε θπβεξλεηηθνί θνξείο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.α. 

16.5.2. Summary of the results 

ηε ζπλάληεζε εμεηάζηεθαλ ελδειερψο ηα άξζξα ησλ πξνηεξαηνηήησλ δχν θαη ηξία, νη νπνίεο απνηεινχλ 

κηα πνιχ ζεκαληηθή ελφηεηα, γηα ηηζ νπνίεο είραλ ιεθζεί θαη γξαπηψο εηζεγήζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Ζ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε ζέκαηα βειηίσζεο αληίζηνηρσλ κέηξσλ πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη. ηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε επέθηαζε 

ζε λέεο θαιιηέξγεηεο, ε εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ ζα κεηψλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο αιιά θπξίσο θαη ε 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πξνψζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα αιιά θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαγσγή 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, αμηνπνηψληαο ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ηα νπνία πξνζδίδνπλ πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία. Οη Οκάδεο Παξαγσγψλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ πεξαηηέξσ θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο λα εληαρζνχλ θαη λα ηηο ζηεξίμνπλ. 

Πξφζζεηα έγηλε εηζήγεζε αμηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, αθνχ ν ηνκέαο είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζε θάζε είδνπο θίλδπλν ηφζν απφ θαηξηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα φζν θαη 

απφ θπηηθέο θαη δσηθέο αζζέλεηεο. 

16.6. Σ. 27/9/2013: Γηεμαγσγή 2νπ πλεδξίνπ Γηαβνχιεπζεο ζην νπνίν θιήζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ 

φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

16.6.1. Subject of the corresponding consultation 

Σν 2ν πλέδξην δηεμήρζε γηα ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
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2014-2020 θαη γηα λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ππνβάινπλ φπνηεο πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο ζεσξνχλ ζθφπηκν. 

16.6.2. Summary of the results 

ην πλέδξην παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο, ε νπνία εηνηκάζηεθε απφ ην 

Σκήκα Γεσξγίαο. Έγηλε ελδειερήο αλαθνξά ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο 

Κχπξνπ, βάζεη θαη ηεο αλάιπζεο SWOT. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνηππσζεθε ζε αξηζκνχο ε παξνχζα 

θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα, ζαθψο ζπζρεηηδφκελε κε ηηο αδπλακίεο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηηο 

πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 - 

2020. Οη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο πξνρψξεζαλ ζε παξνπζίαζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλάιπζεο SWOT. Ζ 

ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηα πξνβιήκαηα ησλ γεσξγψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα θαηάξηηζεο, κεηαθνξάο ηεο 

γλψζεο, αμηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, 

πεξηβάιινληνο, πεξαηηέξσ ελζάξξπλζεο λεαξψλ αηφκσλ λα εκπιαθνχλ επαγγεικαηηθά ζηε γεσξγία.  

πδεηήζεθαλ ηδηαίηεξα ζέκαηα θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε 

γεσξγία, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ ηφπνπ καο.  

ζνλ αθνξά ζηελ έθηε πξνηεξαηφηεηα, νη παξεπξηζθφκελνη ζπκθψλεζαλ φηη ηα φπνηα έξγα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, κε 

δηαζθαιηζκέλε ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε έξγα πνπ πινπνηνχληαη κέζσ άιισλ 

Σακείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλεηαη ε απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζα ζπληεινχλ 

πξαγκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

16.7. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή αληηιακβαλφκελε ηε ζεκαληηθφηεηα εκπινθήο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζηελ εηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηε 

κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006 θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007-2013, ζεψξεζε φηη ζα έπξεπε λα δηεμάγεη δηαβνχιεπζε ε νπνία ζα είρε πξψηηζην ζθνπφ 

ηελ ελεκέξσζε φισλ γηα ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

δηαβνχιεπζεο απηήο ήηαλ ε ζπιινγή εηζεγήζεσλ θαη απφςεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2020, δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Ζ δηαδηθαζία 

πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ ακθίδξνκε, κέζσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη δηεμνδηθήο ζπδήηεζεο φισλ ησλ 

ζεκάησλ. 

Ζ φιε δηαδηθαζία άξρηζε ζηηο 7/6/2012 κε ηελ ελεκέξσζε ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

2007-2013 γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Καλνληζκφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θαλνληζκνχ 

ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη παξνηξχλζεθαλ λα ηε κειεηήζνπλ φια ηα κέιε 

ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ Κχπξνπ θαζψο θαη νη ππφινηπνη θνξείο. Αθνινχζσο, δηάθνξνη θνξείο 

φπσο είλαη ε Παγθχπξηα Έλσζε Γεσπφλσλ, αγξνηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια, 

νξγάλσζαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο πξνζσπηθφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο παξνπζίαδε ηνλ 

Καλνληζκφ, ζπιιέγνληαο ηαπηφρξνλα εηζεγήζεηο θαη απφςεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξάιιεια 

ελεκεξψζεθε φιν ην πξνζσπηθφ ησλ Δπαξρηαθψλ Γεσξγηθψλ Γξαθείσλ γηα ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ.  

Σν πξνζσπηθφ απηφ βξίζθεηαη ζε άκεζε θαη θαζεκεξηλή επαθή κε αγξφηεο θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ ζηνπο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία απηή ήηαλ 

ζπλερήο ελψ ηαπηφρξνλα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία, 

ηερληθνί θιάδνη, ηνκέαο λνκνζεζηψλ) εκπιέθνληαλ ζπλερψο ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ζπδήηεζε ησλ 
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πξνλνηψλ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ. ηφρνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο εκπεηξίαο 

απφ ηελ εθαξκνγή, ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ κε ζθνπφ ηνλ απνδνηηθφηεξν 

ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε ζπδήηεζε ηερληθψλ ζεκάησλ θαη ζέκαησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηάθνξεο λνκνζεζίεο. 

ηελ φιε δηαδηθαζία αμηνπνηήζεθε ζηελ φιε δηαδηθαζία ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν Κχπξνπ, ην νπνίν 

ελεκέξσλε ζπλερψο ηα κέιε ηνπ θαη φινπο ηνπο θνξείο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, κέζσ ηνπ δεθαπελζήκεξνπ ειεθηξνληθνχ δειηίνπ πνπ ηνπο απνζηέιιεη. Δπίζεο, φιεο νη 

παξνπζηάζεηο πνπ έρνπλ εηνηκαζηεί γηα ηηο δηάθνξεο ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ην 

Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν.   

Πέξαλ ησλ ζπλαληήζεσλ δηαβνχιεπζεο ζηηο νπνίεο ζπδεηνχληαλ ηα άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ έρνπλ 

παξαιεθζεί ζε έληππε κνξθή εηζεγήζεηο ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο θνξείο. Παξάιιεια, έγηλαλ θαη θαη΄ηδία 

ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο αγξνηηθψλ νξγαλψζεσλ, νκάδσλ παξαγσγψλ θαη γεσξγψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θιάδσλ παξαγσγήο γηα ζπδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ κέζσ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, γηα θάζε άξζξν πνπ αληηζηνηρεί κε ελ δπλάκεη κέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηαξηίζηεθε νκάδα 

εξγαζίαο ππφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν αξκφδηνο ηερληθφο Κιάδνο ηνπ Σκήκαηνο, ε 

Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, ν ΚΟΑΠ, άιιεο ζρεηηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη εθπξφζσπνο ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Οη νκάδεο έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε δηεμνδηθή κειέηε ηνπ άξζξνπ θαη ησλ 

εηζεγήζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ηε δηαβνχιεπζε,  ηελ ππνβνιή εηζήγεζεο γηα έληαμε ηνπ ή φρη ζην 

Πξφγξακκα, ηε δηεμαγσγή επί κέξνπο ζπλαληήζεσλ θαη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε άιιεο 

ππεξεζίεο ή αθφκε θαη κε ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηαδφηαλ πεξεηαίξσ 

πιεξνθφξεζε. Σειηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε εηνηκαζία ηνπ Μέηξνπ φπσο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Πξφγξακκα. 

Ζ φιε δηαδηθαζία είλαη ζπλερήο κέρξη θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή, ελψ 

φιεο νη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ παξαιεθζεί εμεηάδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 
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17. NATIONAL RURAL NETWORK 

17.1.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter NRN) 

Θεζκηθφ Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ 
 

Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΓ εδξάδεηαη: 

1. ζηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΔ 1303/2013 Άξζξν 5. 

2. ζηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΔ 1305/2013 Άξζξα 51, 52, 54 θαη 66i. 

 

Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν Κχπξνπ, κε ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ρεδίνπ Γξάζεο ην νπνίν λα πεξηέρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε νξζψλ 

κεηαβηβάζηκσλ πξαθηηθψλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηέο, ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηθηχνπ, ηελ 

νξγάλσζε αληαιιαγψλ εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο, ηελ πξνεηνηκαζία πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηηο 

Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο θαζψο θαη ηελ ηερληθή βνήζεηα γηα ηε δηαηνπηθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία.  

 

Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ 

1. Σν ΔΑΓ είλαη δηαθαλήο θαη αλνηρηφο ρψξνο ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγηθήο ζπλάληεζεο, δηαιφγνπ θαη 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ, ΓΖΜΟΗΟΤ θαη ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ηνκέα θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. 

2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζην ΔΑΓ είλαη εζεινληηθή θαη ηα Μέιε δελ θαηαβάιινπλ εηζθνξά θαη δελ 

ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

3. ια ηα Μέιε είλαη ηζφηηκα φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΔΑΓ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπ δξάζεο. 

4. Σν ΔΑΓ είλαη πεγή θαηλνηνκίαο θαη κέζν δηάρπζεο επηηπρεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ (δηθψλ ηνπ ε ηξίησλ) ζηνλ ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

5. Σν ΔΑΓ πξνσζεί ηε δηεπαγγεικαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζπιινγηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ζηελ 

επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη επηρεηξεζηαθή δξάζε. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ην ΔΑΓ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη ζα 

κεηαβάιινληαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ (ΟΓθΛ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εηνηκαζίαο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ηνπ Δηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε έηνπο ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

ηε ζχληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνηάζεηο ησλ Δηαίξσλ ηνπ Γηθηχνπ. 
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17.1.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and  administrations 

involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 

1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated 

Μέιε ηνπ ΔΑΓ 

Σν ΔΑΓ είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο θαη ζε απηφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνξείο, νξγαληζκνί θαη 

δεκφζηεο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζηελ 

Κχπξν. 

 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΓ 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΓ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεψλ ηνπ, ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα 

ζεζκηθά φξγαλα: 

Α. Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ: 

Δηδηθή Οκάδα ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ  ΔΑΓ. 

Ζ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ έρεη αξκνδηφηεηα λα: 

 ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα Θεζκηθά ξγαλα ηνπ ΔΑΓ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηθηχνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ θαη ηελ εηνηκαζία θαη εθαξκνγή ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο. 

 κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΓ, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ εθηίκεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ (Πξνυπνινγηζκνί). 

 ζπληνλίδεη θαη ηεξεί πξαθηηθά ζε φιεο ηηο ζπλειεχζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Γηθηπαθψλ Οκάδσλ, ησλ ad-

hoc Δπηηξνπψλ, ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οινκέιεηαο ησλ Δηαίξσλ. 

 ζπληάζζεη ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο. 

 θαιεί ηελ Οινκέιεηα ησλ Δηαίξσλ ζε ζπλεδξηάζεηο εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν θαη αλαγθαίν. 

 θαιεί ad-hoc Δπηηξνπέο γηα ηε κειέηε θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζέκαηνο. Οη ad-hoc Δπηηξνπέο δελ 

απνηεινχλ κφληκν ζεζκηθφ φξγαλν ηνπ ΔΑΓ, αιιά έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα εθφζνλ 

κειεηνχλ θαη δίδνπλ απφςεηο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. 

 πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΔΑΓ. Γηνξγαλψλεη ζπγθεληξψζεηο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δηνηκάδεη, εθδίδεη θαη δηαλέκεη δηαθσηηζηηθφ πιηθφ. πιιέγεη θαη 

παξέρεη πιεξνθνξίεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. Δλεκεξψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΓ. 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηα 

Δζληθά Αγξνηηθά Γίθηπα ησλ άιισλ ρσξψλ. πκκεηέρεη κε αληηπξνζψπνπο ζηα Αξκφδηα Θεζκηθά 

ξγαλα ηνπ  Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο , δειαδή ζηελ Δπξσπατθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζηελ 

Τπνεπηηξνπή  LEADER θαη ζηελ επηηξνπή γηα ηηο Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο. 
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Β. πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΓ: 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνηειεί ην αλψηαην ζψκα ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΓ είλαη ελδεθακειήο θαη ζπκκεηέρνπλ: 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, Πξφεδξνο  

 Πξψηνο Λεηηνπξγφο Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (αξκφδηνο γηα ηνλ Κιάδν Γεσξγηθψλ 

Δθαξκνγψλ) 

 Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ                                                       

 Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ                         

 Δθπξφζσπνο ηεο Δξεπλεηηθήο Κνηλφηεηαο (Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ)                      

 Δθπξφζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο (Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ) 

Μέιε        

 2 αληηπξφζσπνη ηεο Θεκαηηθήο Γηθηπαθήο Οκάδαο "Αληαγσληζηηθφηεηα" 

 1 αληηπξφζσπνο ηεο Θεκαηηθήο Γηθηπαθήο Οκάδαο "Πεξηβάιινλ" 

 1 αληηπξφζσπνο ηεο Θεκαηηθήο Γηθηπαθήο Οκάδαο "Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ" 

 1 αληηπξφζσπνο ηεο Θεκαηηθήο Γηθηπαθήο Οκάδαο "Γλψζε θαη Καηλνηνκία" 

 

 Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή έρεη αξκνδηφηεηα λα: 

 ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΔΑΓ, λα 

ελεκεξψλεη θαη λα πιεξνθνξεί ηνπο Δηαίξνπο γηα ηα εγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

 πξνηείλεη ζέκαηα πνπ ζα εμεηάδνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Γηθηπαθψλ Οκάδσλ. 

 εμεηάδεη θαη λα απνθαζίδεη γηα φια ηα αηηήκαηα ή πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηηο Θεκαηηθέο 

Γηθηπαθέο Οκάδεο, απφ ηελ Οινκέιεηα ή απφ ηηο ad-hoc Δπηηξνπέο.  

 εγθξίλεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (Σερληθή Βνήζεηα) 

 ηα Eηήζηα πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηνπ ΔΑΓ, 

 ηνπο Eηήζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ΔΑΓ, 

 ηηο Eηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ ΔΑΓ. 

 κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ, γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ εθηίκεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ (Πξνυπνινγηζκφο). 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηθηχνπ. 

 απνζηέιιεη εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζηηο ad-hoc Δπηηξνπέο γηα εμέηαζε. 
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Γ. Δηαίξνη 

Ι.  Αγξνηηθνί Δηαίξνη (Οξγαληζκνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΑΓ  ή ηξίηνη ηνπο 

νπνίνπο αθνξνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί/ζηφρνη ηνπ ΔΑΓ) 

ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οκάδεο Παξαγσγψλ 

 Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο 

 Οξγαλψζεηο δεπηεξνγελνχο ηνκέα (Βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, Μεηαπνίεζε) 

 Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο 

 Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο θαη Σνπηθέο Αξρέο σο δηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ 

 Δηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα 

 χλδεζκνη θαη Οξγαλψζεηο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Οξγαλψζεηο ηξηηνγελνχο ηνκέα (Δκπφξην, Ξελνδνρεία, Σνπξηζκφο) 

 Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο 

Οη δηθαηνχρνη ηνπ ΔΑΓ ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ζεκαηηθέο δηθηπαθέο νκάδεο κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

Απηφ ζα γίλεη γηα λα εμαζθαιηζηεί ίζε ζπκκεηνρή (θαηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ) κεηαμχ ησλ 

δηθαηνχρσλ. 

 

Θεκαηηθέο Γηθηπαθέο Οκάδεο 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Θεκαηηθψλ Γηθηπαθψλ Οκάδσλ είλαη ε ζχζηαζε κηθξφηεξσλ θαη πην 

νκνηνγελψλ ζπλφισλ, κε ζηφρν ηελ επειημία θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

Αξκνδηφηεηα ησλ Θεκαηηθψλ Γηθηπαθψλ Οκάδσλ είλαη λα: 

 ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ή αηηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο απφ 

ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα λα πεξηιεθζνχλ ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΔΑΓ 

 ζπκβάιινπλ, εάλ ηνπο ην δεηεζεί απφ ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο, ζην ζπληνληζκφ θαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΔΑΓ 

 πλεξγάδνληαη κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ θαη λα ηελ ππνβνεζνχλ ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ Γηθηχνπ 

 Δθιέγνπλ αληηπξφζσπν  πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

 

ΙΙ.   Οη Αξκφδηεο Δζληθέο Αξρέο  

Οη Αξκφδηεο Δζληθέο Αξρέο εκπιέθνληαη ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία κέζσ ηεο ράξαμεο 

ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ πνιπδηάζηαησλ ζηφρσλ ηεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβαιινληηθψλ). Δίλαη επίζεο ππεχζπλεο λα εθαξκφδνπλ, λα 
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παξαθνινπζνχλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα αλαδηαξζξψλνπλ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

ΙΙΙ.   Οινκέιεηα ηνπ ΔΑΓ 

Σν ζχλνιν ησλ Δηαίξσλ (Αγξνηηθνί Δηαίξνη θαη Αξκφδηεο Δζληθέο Αξρέο) απνηεινχλ ηελ Οινκέιεηα ηνπ 

ΔΑΓ. 

Οη Αγξνηηθνί Δηαίξνη ζα δηαρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο, πην επέιηθηεο θαη νκνηνγελείο νκάδεο (Θεκαηηθέο 

Γηθηπαθέο Οκάδεο) θαη ζε απηέο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ αληηπξφζσπνη απφ ηηο Αξκφδηεο Δζληθέο Αξρέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ησλ Θεκαηηθψλ Γηθηπαθψλ Οκάδσλ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ Αξκφδησλ 

Δζληθψλ Αξρψλ δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγή ηνπ αηφκνπ ηεο Θεκαηηθήο Γηθηπαθήο 

Οκάδαο πνπ ζα ηελ εθπξνζσπεί ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

 

Μία θνξά ην ρξφλν ε Οινκέιεηα  ζα ζπλέξρεηαη, ζα ελεκεξψλεηαη θαη ζα ζπδεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία, ηελ πξφνδν ζηνπο ζηφρνπο, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ ΔΑΓ. 

Ζ Οινκέιεηα ζα θαιείηαη ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν θαη αλαγθαίν απφ ηελ Οκάδα 

Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ θαη εθφζνλ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζην δχν Θεκαηηθέο Γηθηπαθέο 

Οκάδεο ή ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

17.1.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in 

accordance with the objectives of the programme 

Σν Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν Κχπξνπ (ΔΑΓ) ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ελφο ρεδίνπ Γξάζεο ην 

νπνίν λα πεξηέρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε νξζψλ κεηαβηβάζηκσλ πξαθηηθψλ, ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηέο, ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηθηχνπ, ηελ νξγάλσζε αληαιιαγψλ εκπεηξίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο, ηελ πξνεηνηκαζία πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο θαζψο θαη ηελ 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηε δηαηνπηθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία. 

Σν Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν θαιείηαη ηε λέα πεξίνδν 2014-2020 λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Ο 

αλαβαζκηζκέλνο ξφινο ηνπ επηηξέπεη θαη επηβάιεη παξάιιεια ζην Γίθηπν λα είλαη ην «εξγαιείν» κέζα απφ 

ην νπνίν ηα Κξάηε Μέιε ζα κπνξέζνπλ λα δηαδψζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζηνπο αγξνηηθνχο 

εηαίξνπο. 

Σν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ ζρεδηάζηεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη γηα 

λα επηηχρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζα απφ ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κε γλψκνλα ηε 

ινγηθή ηεο παξέκβαζεο (intervention logic). Οη δξάζεηο έρνπλ σο ζηφρν, κέζα θαη απφ ηελ ελεξγφηεξε 

ζπκκεηνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία 

δηαθφξσλ Θεκαηηθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο κε ζέκαηα ζπδήηεζεο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζην γεσξγνθηελνηξνθηθφ ηνκέα, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ χπαηζξν κέζσ θπξίσο ηνπ CLLD (Community Led Local Development). 

θνπφο ηνπ ΔΑΓ είλαη, κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ λα θαηαθέξεη λα εκπιέμεη ελεξγά φζν ην δπλαηφλ 
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πεξηζζφηεξνπο αγξνηηθνχο εηαίξνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ (ΟΓθΛ) πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν δηαζέηεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ θαη ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζε 

ζέκαηα πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζηε ρξήζε θαλαιηψλ θαη εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, δηαδηθηχνπ, 

δηαρείξηζεο ηζηνζειίδσλ, κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο θαη άιιεο εηδηθνηήηεο πνπ δχλαηαη λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ΟΓθΛ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ΔΑΓ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

αγξνηηθνχο εηαίξνπο λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έξγα δηαθξαηηθήο θαη δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζε έξγα 

θαηλνηνκίαο. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ελδέρεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γηθηχνπ ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη, εάλ θαη εθφζνλ απαηηεζεί ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφλνηαο. 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο ηνπ ΔΑΓ ζθνπφ έρνπλ: 

 ηε δηεπθφιπλζε ησλ Μειψλ ηνπ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, γηα 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θέληξνπ ζπιινγήο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε Δζληθφ θαη 

Κνηλνηηθφ Δπίπεδν. 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα 

ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. 

 ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο  Δπξσπαηθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο δηεπαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε Δζληθφ 

θαη Δπξσπατθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δίθηπν γηα ην EIP (European Innovation Partnership) , φπσο πξνλνεί θαη ην 

άξζξν 53 ηνπ Καλνληζκνχ, κε ηηο επθαηξίεο δηθηχσζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

νκάδεο θαη ηα κέιε ηνπο (παξαγσγνχο, εξεπλεηέο θαη παξάγνληεο ηεο αγνξάο), ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο εξεπλεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Οη Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο, απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο θαη γεληθψο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζπκπξάμεηο πινπνηνχληαη κέζσ 

επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ππεχζπλσλ γηα θαηλνηφκα έξγα θαη ππνζηεξίδνληαη απφ εηδηθφ Γίθηπν, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί κέζα απφ ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ηνπ ΔΑΓ θαη βνεζά θαη ζηε ζχζηαζε ησλ 

Οκάδσλ απηψλ. 

 ηελ εθαξκνγή ελφο επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΑΓ (άξζξν 66). Ζ 

ΓΑ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεδηάδεη θαΗ εθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο κε ελέξγεηεο θαη 

κεζφδνπο δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη ζπλεπψο ηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπηδηψθεηαη κέζσ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηάρπζεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ επξχηεξνπ 
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θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ. Ζ 

ελεκέξσζε φισλ ησλ πνιηηψλ, γίλεηαη κέζσ ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο ην νπνίν εηνηκάδεη ε Οκάδα 

Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, βαζηδφκελε ζηελ εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία, ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη 

ε λέα αγξνηηθή πνιηηηθή. Σν ρέδην Δπηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδεη ε Κχπξνο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ηε ζπλεξγαζία θαη ελαξκφληζε κε ηα ππφινηπα Δζληθά Αγξνηηθά Γίθηπα θαη ηελ νξγάλσζε θνηλψλ 

ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

Γηθηχσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο ησλ Γηθηχσλ, ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη  εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο , νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ην εκείν Δπαθήο (Contact 

Point) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (ENRD) έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαη  λα 

ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ Γηθηχσλ. 

 ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζηηο επηηξνπέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Γίθηπν θαη ζηηο ζεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθηχνπ.   

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΑΓ ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη ηελ 

κεηαθνξά ζηνηρείσλ πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ΠΑΑ. 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΑΓ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο απινχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεψλ 

ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΑΓ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ θαη κε πνζνηηθνπνηεκέλνπο δείθηεο επηδφζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 ηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ, ην ΔΑΓ ζα εμεηδηθεπζεί ζηε: 

 πιινγή, αλάιπζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα Κνηλνηηθά θαη Δζληθά κέηξα ηεο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 ζπιινγή, δηάδνζε θαη παγίσζε, ζε εζληθφ επίπεδν, ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ Αγξνηηθή 

Αλάπηπμε 

 παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ 

ηξίησλ ρσξψλ 

 δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ελεκέξσζε φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζηελ Αγξνηηθή 

Αλάπηπμε 

 ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

 ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ δηαηνπηθήο θαη δηεζληθήο ζπλεξγαζίαο. 

Σν Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεί κέζα θαη εξγαιεία φπσο 

ηα αθφινπζα : 
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1. δηνξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ σο κέζα δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, 

ηερλνγλσζίαο θαη λέσλ ηδεψλ 

2. εηνηκαζία θαη έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηηο δξάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ 

3. δηνξγάλσζε ή θαη ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

4. δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν σο κέζν παξνρήο ειεθηξνληθψλ 

πιεξνθνξηψλ, δηαζχλδεζεο κε άιιεο ηζηνζειίδεο θαη πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά Forum πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

5. ζπκκεηνρή ζε ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο ηνπ 

ΔΑΓ θαη γεληθφηεξα ζέκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

6. ζπκκεηνρή ζε Αγξνηηθέο Δθζέζεηο 

7. ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ 

8. δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα γξήγνξε πξφζβαζε, κε ζηνηρεία εηδηθψλ θαη 

δηεπζχλζεηο παλεπηζηεκίσλ  πνπ αζρνινχληαη κε Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

9. παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. 

 

17.1.4. Resources available for establishing and operating the NRN 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΑΓ 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΓ πξνβιέπεηαη φηη ζα απαηηεζεί πνζφ ηεο ηάμεο ησλ €2.400.000, 

γηα ηελ επηαεηία 2014-2020. 

Απφ ην πνζφ απηφ, ηα €120.000 ζα δηαηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΑΓ (αγνξά εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ 

θ.ά.) ελψ ηα ππφινηπα πνζά, €2.280.000, ζα δηαηέζνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΓ θαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηειέρσζε Οκάδαο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 

Σελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ έρεη ν Κιάδνο ησλ Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο. Ζ Οκάδα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΑΓ (ΟΓθΛ) ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηήζησλ ρεδίσλ Γξάζεο, ηελ πξνψζεζε ησλ κέηξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε. ηελ Οκάδα ζπκκεηέρεη 

πξνζσπηθφ κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ θαη ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζε 

ζέκαηα πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζηε ρξήζε θαλαιηψλ θαη εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, δηαδηθηχνπ, 

δηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ, κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο θαη άιιεο εηδηθνηήηεηεο πνπ δχλαηαη 

λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ΟΓθΛ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα 

ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ΔΑΓ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο αγξνηηθνχο εηαίξνπο λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έξγα δηαθξαηηθήο θαη δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζε έξγα 

θαηλνηνκίαο. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ελδέρεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γηθηχνπ ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη, εάλ θαη εθφζνλ απαηηεζεί ε 
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ελεξγνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφλνηαο. 
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18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK 

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and 

controllability of the measures supported under the Rural Development Programme 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εηνηκαζίαο ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο γηα θάζε Μέηξν ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ φινη νη αξκφδηνη θνξείο. 

ε φιεο ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζπκκεηείραλ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα εθπξφζσπνη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη 

Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ 

επηθεληξψζεθε ζηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ θαη επαιεζεπζηκφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κέηξσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ πνπ εηνηκάζηεθε θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2013, πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά δξάζεσλ κε θχξηα δξάζε ηελ ζπκπεξίιεςε φισλ 

ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ζην λέν 

Πξφγξακκα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο ΔΔ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο απνηέιεζαλ ζεκαληηθή 

εηζξνή θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. εκαληηθή εηζξνή απεηέιεζαλ θαη ηα 

θαζνδεγεηηθά έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηα νπνία εθδφζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αξρηθά πξνζρέδηα ησλ κέηξσλ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη' επαλάιεςε έηζη ψζηε 

νη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη λα θαηαζηνχλ ειέγμηκεο ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη θπξίσο νη 

αξρηθέο επηθπιάμεηο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

Έπεηηα απφ κηα επξεία δηαβνχιεπζε ησλ κέηξσλ, ηφζν ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή φζν θαη ν Οξγαληζκφο 

Πιεξσκψλ είλαη ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπλ φηη ηα κέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φπσο απηά έρνπλ 

νξηζηηθνπνηεζεί, κπνξνχλ λα ειερζνχλ κεηψλνληαο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην πεξηζψξην ζθαικάησλ ή 

παξαηππηψλ.  

 

18.2. Statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) 

No 1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional 

costs and income forgone 

πσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 62(2) ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013, γηα ηα Μέηξα ζηα νπνία ε ελίζρπζε 

ρνξεγείηαη κε βάζε ηηο ζπλήζεηο δαπάλεο ή ηηο πξφζζεηεο θαη ην απνιεζζέλ εηζφδεκα, ε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή έρεη εμαζθαιίζεη φηη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί είλαη επαξθείο θαη αθξηβείο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ βάζεη ζσζηνχ, δίθαηνπ θαη επαιεζεχζηκνπ ππνινγηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλελλφεζε κε ηνπ αξκφδηνπο ηερληθνχο θιάδνπο ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο θαζψο θαη κε άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο 

γηα θάζε κέηξν θαη είδνο δξάζεο ζηε βάζε κηαο θαζνξηζκέλεο κεζνδνινγίαο ε νπνία επεμεγείηαη ζηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ Μέηξσλ. Αθνινχζσο, απηνί νη ππνινγηζκνί απεζηάιεζαλ ζην Ηλζηηηνχην 

Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ, ην νπνίν είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην νπνίν δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

νξζφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνινγηζκψλ. Σν Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ αθνχ εμέηαζε ηα 

πξνζρέδηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ απέζηεηιε ζρεηηθή επηζηνιή κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηα 

ζεκεία φπνπ θξίζεθε ζθφπηκν. Σα ζρφιηα απηά ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 
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ππνινγηζκψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα κέηξα ησλ νπνίσλ νη ππνινγηζκνί ρξήδνπλ επηβεβαίσζεο απφ ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην 

θνξέα είλαη ηα αθφινπζα κέηξα: 

Μ 8 "Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη αλάπηπμε δαζψλ" 

M10 "Δληζρχζεηο γηα ηε γεσξγία, ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα" 

M11 "Βηνινγηθή Γεσξγία" 

Μ12 " Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Όδαηα" 

Μ13 " Δληζρχζεηο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα" 

Μ14 " Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ" 

 



560 

19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS 

19.1. Description of the transitional conditions by measure 

χκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ πιεξσκέο χςνπο 13 εθ. επξψ νη νπνίεο ζα 

αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο. Σν πνζφ 

απηφ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηελ επξσπατθήο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020. 

πγθεθξηκέλα νη ππνρξεψζεηο απηέο αθνξνχλ ηα αθφινπζα 5 κέηξα: 

 Μ 4 "Δπελδχζεηο ζε θπζηθφ θεθάιαην" 

 Μ 8 "Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη αλάπηπμε δαζψλ" 

 Μ 7 "Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο" 

 M19 "LEADER" 

 Μ113 "Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ" 

M 4 "Δπελδχζεηο ζε θπζηθφ θεθάιαην" 

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πξνθεξχμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ 

επελδπηηθνχ κέηξνπ. Ζ δεχηεξε πξνθήξπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 θαη νη αηηεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα 

ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ ηνπο ην 2013 θαηφπηλ ειαθξηάο θαζπζηέξεζεο ε νπνία νθεηιφηαλ 

ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη δεηήζεθε απφ ηνπο αηηεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ θάθειν ηνπ 

ΠΑΑ 2007-2013, κέξνο ησλ αηηεηψλ δελ ππέβαιε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε ρξφλν πνπ λα επέηξεπε 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ. 

Μ 8 "Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη αλάπηπμε δαζψλ" 

ην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα ηε δάζσζε γεσξγηθήο γεο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, ππνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ δεζκεχζεηο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα 

πεξίνδν απφ 10 κέρξη 20 ρξφληα. Χο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο απφ ηελ άζθεζε ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πνπ δαζψζεθαλ, ζα ζπλερίζηεί ε θαηαβνιή εηήζηαο απνδεκίσζεο 

κέρξη ηελ ιήμε ηεο δέζκεπζεο. 

Μ7 "Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο" 

Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ ηεο δεχηεξεο πξνθήξπμεο ε 

νπνία νθεηιφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα έξγα εγθξίζεθαλ εληφο ηνπ 

2014 κε απνηέιεζκα ε νινθιήξσζε ηνπο λα κεηαθέξεηαη εληφο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα έξγα ππνδνκήο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ απαηηνχλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο. 

Μ19 "LEADER" 

Οη ζηξαηεγηθέο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο πεξηειάκβαλαλ ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο γηα ηα νπνία 



561 

απαηηνχληαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ σξίκαλζε ηνπο θαη ελ ζπλερεία ηελ πινπνίεζε ηνπο. Μέξνο 

ησλ έξγσλ απηψλ δελ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη νη δαπάλεο 

νινθιήξσζεο ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ θάθειν ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Μ113 " Πξφσξε πληαμηνδφηεζε Αγξνηψλ" 

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο δχν πξνγξακκαηηθέο 

πεξηφδνπο, νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ζχληαμε κέρξη 15 ρξφληα απφ ηε κέξα έληαμεο ηνπο ζην κέηξν. Οη 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηφζν απφ ην ΑΑ 2004-2006 φζν θαη απφ ην ΠΑΑ 2007-2013 κεηαθέξνληαη 

ζην λέν Πξφγξακκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δέζκεπζεο. 

 

19.2. Indicative carry-over table 

Measures Total Union 

Contribution planned 

2014-2020 (€) 

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0.00 

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0.00 

M04 - Investments in physical assets (art 17) 3,000,000.00 

M06 - Farm and business development (art 19) 0.00 

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 3,000,000.00 

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 220,000.00 

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0.00 

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0.00 

M11 - Organic farming (art 29) 0.00 

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0.00 

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0.00 

M14 - Animal Welfare (art 33) 0.00 

M16 - Co-operation (art 35) 0.00 

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013) 

500,000.00 

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0.00 

M113 - Early retirement 6,340,377.00 
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M131 - Meeting standards based on Community legislation 0.00 

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0.00 

Total 13,060,377.00 
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20. THEMATIC SUB-PROGRAMMES 
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21. DOCUMENTS  

Document title Document type Document date Local reference Commission 

reference 

Files Sent 

date 

Sent 

By 

IV. Πίλαθεο Πεξηνρψλ κε 

Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα 
8.2 M13 - Payments to areas 

facing natural or other specific 

constraints (art 31) - annex 

01-06-2014   Πίλαθεο Πεξηνρψλ κε Φπζηθά 

Μεηνλεθηήκαηα 

24-07-

2014 

 

ΗΗΗ. Παξαξηήκαηα δαζηθψλ 
κέηξσλ 

8.2 M08 - Investments in forest 
area development and 

improvement of the viability of 

forests (art 21-26) - annex 

01-06-2014   Παξαξηήκαηα Γαζηθψλ Μέηξσλ 24-07-
2014 

 

VI. Τπνινγηζκνί θφζηνπο 
εθηαξηθψλ δξάζεσλ 

18 Ex-ante assessment of 
verifiability, controllability... - 

annex 

01-06-2014   Τπνινγηζκνί θφζηνπο εθηαξηθψλ 
δξάζεσλ 

24-07-
2014 

 

Η. Δθ ησλ Πξνηέξσλ 

Αμηνιφγεζε 
(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ΜΔΔΠ) 

3 Ex-ante evaluation report - 

annex 

14-07-2014   Δθ ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε ΠΑΑ 

2014-2020 

ηξαηεγηθή Μειέηε Δθηίκεζεο 

Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ 

Πεξίιεςε ΜΔΔΠ 

24-07-

2014 

 

ΗΗ. Βάζε Δθθίλεζεο γηα 
εθηαξηθά κέηξα, Καλφλεο 

Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο 

8.1 Description of measure - 
general conditions - annex 

01-06-2014   Καλφλεο γηα πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 
θαη βάζε εθθίλεζεο 

24-07-
2014 

 

V.Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο 

Πξνγξάκκαηνο 

10 Financial plan - annex 01-06-2014   Καηαλνκή πφξσλ 24-07-

2014 

 

Programme Snapshot 
2014CY06RDNP001 1.0 

Snapshot of data before send 24-07-2014   Programme Snapshot 
2014CY06RDNP001 1.0 el 

24-07-
2014 

 

 


