
ΑΑ γαπητοί αναγνώστες,  

με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίη-

ση χαιρετίζω την κυκλοφορία 

του δεύτερου τεύχους του Ηλε-

κτρονικού Ενημερωτικού Δελτί-

ου (e-Newsletter). 

 
Κύριος στόχος του, είναι η 

παροχή χρήσιμης πληροφόρη-

σης και ενημέρωσης αναφορικά 

με τους τομείς ευθύνης και υ-

πηρεσιών του Εθνικού Αγροτι-

κού Δικτύου καθώς και του Δι-

κτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Και-

νοτομίας Κύπρου.  

 
Ευελπιστώ ότι το Ενημερωτικό 

μας Δελτίο θα καθιερωθεί ως ένα 

χρήσιμο μέσον επαγγελματικής πλη-

ροφόρησης και άμεσης ενημέρωσης.  

 

Καλή σας ανάγνωση!  

 

 

Δρ. Ανδρούλα  

Γεωργίου 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΣΚΚ) 

Ο  δικτυακός τόπος της ΕΣΚΚ για τη Γεωργία, 

έχει ως στόχο να ενισχύσει την αλληλεπίδραση 

των μετόχων του Δικτύου, όπως αγροτών, συμ-

βούλων, επιστημόνων, αγροτικών επιχειρήσεων, 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φο-

ρέων που εμπλέκονται στον Κυπριακό αγροτικό 

τομέα.  

Στην ιστοσελίδα, www.eskk.da.moa.gov.cy ,  θα 

βρείτε ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για 

το Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία 

και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για 

την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας», όπως αίτηση συμμετοχής, εγχειρίδιο 

εφαρμογής - ενημέρωσης αιτητών κ.λπ.  

 

Επίσης, θα βρείτε υλικό σχετικό με την ΕΣΚ για τη Γε-

ωργία και σε μεταγενέστερο στάδιο θα παρέχεται σχε-

τική ενημέρωση 

για τις εγκεκριμέ-

νες ΕΟ του Προ-

γράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης 

2014-2020 και των 

υλοποιημένων και-

νοτόμων τους 

Έργων. 
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Τ 
 

ο Υπουργείο 

Γεωργίας, Α-

γροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμή-

μα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών, στις 15 Ιανουα-

ρίου 2018 ανακοίνωσε την προκήρυξη 

της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 

«Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουρ-

γία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 

(ΕΣΚ) για τη παραγωγικότητα και τη βιω-

σιμότητα της γεωργίας».  

Η υποβολή των αιτήσεων έληξε στις 

31 Ιουλίου 2018. Τα Επαρχιακά Γεωρ-

γικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργί-

ας παρέλαβαν δέκα αιτήσεις με συ-

νολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 

Έργων τα €1.500.000 περίπου.   

Το Καθεστώς 16.1, Φάση Α, αποσκοπεί στη στή-

ριξη της σύστασης των ΕΟ της ΕΣΚ, με μέγιστο 

ύψος ενίσχυσης τις €2.000. Ο συνολικός προϋπολο-

γισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρώτης 

προκήρυξης ανέρχεται στις €100.000. 

Σε κατοπινό στάδιο  θα προκηρυχθεί η Φάση Β, 

η οποία θα απευθύνεται στις εγκεκριμένες αιτήσεις 

της Φάσης Α, για τη χρηματοδότηση της υλοποίη-

σης του προτεινόμενου καινοτόμου Έργου των ΕΟ 

μέχρι και το ποσό των €100.000 ανά Έργο. 

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1 (ΦΑΣΗ Α)  

Τ 
Ο EIP– AGRI Service Point 

έκδωσε το ενημερωτικό φυλλάδι-

ο «Επιχειρησιακές Ομάδες: Μετα-

τρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία». 

Η υποομάδα του Δικτύου ΕΣΚΚ σε συ-

νεργασία με το 

Εθνικό Αγροτι-

κό Δίκτυο Ελ-

λάδας προσέ-

φερε μεταφρα-

στική υποστή-

ριξη. Για να δια-

βάσετε το ενη-

μερωτικό φυλ-

λάδιο πατήστε 

εδώ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Η 
 υποομάδα του Δικτύου ΕΣΚΚ στις 

17/4/18 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γρα-

φείο Λάρνα-

κας οργάνωσε και πα-

ρουσίασε το Εργαστή-

ριο «Τρόποι εντοπισμού/ 

αναγνώρισης προβλημά-

των του γεωργικού το-

μέα». 

Για να διαβάσετε το 

ενημερωτικό δελτίο 

πατήστε εδώ. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 

http://www.moa.gov.cy/moa/da/eipcy.nsf/page05_gr/page05_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/da/eipcy.nsf/page05_gr/page05_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/da/eipcy.nsf/All/CA3EB7EB24C9A8E0C225827C0025E5E5?OpenDocument


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) την 1η Ιουνίου 

2018 δημοσίευσε τις νομοθετικές προτάσεις, 

για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά 

το 2020. Οι προτάσεις της 1ης Ιουνίου συνά-

δουν με τις προκηρύξεις της ΕΕ για τον εκσυγ-

χρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ. Κύρι-

ος στόχος της μεταρρύθμισης, όπως αναφέρ-

θηκε και στις συζητήσεις 

που ακολούθησαν της 

προκήρυξης, είναι η α-

πλούστευση και η αύξη-

ση της επικουρικότητας, 

ώστε τα Κράτη Μέλη να 

λαμβάνουν μέτρα που να 

ανταποκρίνονται στις ι-

διαίτερες συνθήκες της 

γεωργίας κάθε χώρας.  

Μέχρι στιγμής οι προτά-

σεις συζητήθηκαν σε συνεδρίες της Ειδικής 

Επιτροπής Γεωργίας, των άτυπων συνόδων 

του Συμβουλίου των Υπουργών και στις συνό-

δους των Υπουργών Γεωργίας. Συζητήθηκαν 

επίσης και στις ομάδες εργασίας του Συμβουλί-

ου. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί μια πρώτη ανάγνωση των 

προτάσεων της Ε. Επιτροπής για την νέα ΚΑΠ.  

Διαφαίνεται πως οι συζητήσεις επικεντρώνο-

νται κυρίως στο θέμα της απλοποίησης, στη 

μείωση του διοικητικού κόστους, θέματα που 

αφορούν την επικουρικότητα, τους ελέγχους, 

τη συλλογή δεδομένων και διαδικασιών μεταξύ 

ΚΜ και Ε. Επιτροπής αλλά και ποινών στο νέο 

πλαίσιο αξιολόγησης εκ’ του αποτελέσματος. 

Με τον όρο επικουρικότητα εννοούμε τη δυνα-

τότητα που δίνεται στην ΕΕ να λαμβάνει δρά-

ση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν των περιπτώ-

σεων όπου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα,  

μόνο όταν οι δράσεις της θα είναι αποτελεσμα-

τικότερες από τις δράσεις που λαμβάνονται σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Με την 

αύξηση της επικουρικότητας δίνεται μεγαλύτε-

ρη ευελιξία στα Κράτη Μέλη (ΚΜ), να λαμβά-

νουν μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τις δικές 

τους ανάγκες και προτεραιότητες. 

Λόγος γίνεται και για την αιρεσιμότητα των πληρω-

μών της ΚΑΠ καθώς αρκετά ΚΜ υπέβαλαν αιτήματα 

για απλούστευση και περιορισμό των κανόνων που 

προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μείωση του συνολι-
κού προϋπολογισμού της ΚΑΠ 
κατά 5%. Η μείωση αυτή 
ήταν αναμενόμενη καθώς ο 
συνολικός προϋπολογισμός 
της ΕΕ έχει επηρεαστεί κυρίως 
από την έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου και την αύξηση των 
πόρων για το μεταναστευτικό, 
τη φύλαξη των συνόρων και 
την άμυνα. Ιδιαίτερη σημασία 
έχει το πως θα αξιοποιηθούν 
όμως οι συγκεκριμένοι πόροι. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 

λόγο για προσπάθειες εξασφάλισης μιας ΚΑΠ ή οποία 
να είναι σύγχρονη, να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα, να παράγει αναβαθμισμένα α-
γροδιατροφικά προϊόντα εκμεταλλευόμενη και τη 
χρήση νέων τεχνολογιών και να διασφαλίζει την 
προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας. Για σκοπούς καλύτερης αξιοποίησης 
των γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, έχει 
συμπεριληφθεί ειδικός προϋπολογισμός ύψους 10 
δισ. Ευρώ, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευ-
ρώπη» της ΕΕ, για έργα έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγρο-
τικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. 

Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και το κείμενο των νομοθετικών προτάσεων αλλά και 

άλλα στοιχεία για την ΚΓΠ μετά το 2020, αναρτήθη-

καν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3985_el.htm 
 
Σχετική είναι επίσης και η παρουσίαση του κύριου 
Χανιώτη, Διευθυντή της Μονάδας Στρατηγικής, Α-
πλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής στη Γενική Διεύ-
θυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, 
στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας στην Κύ-
προ.   
 
 

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: www.agrocapital.gr 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.htm
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/51B95AB273EFD80FC22582C2003E78AA


Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας!  

www.eskk.da.moa.gov.cy 

Για ΕΑΔ: 22408667, 22408664              

Για ΕΣΚΚ: 22408657     

  
22303941 

 www.ead.da.moa.gov.cy 
 
www.eskk.da.moa.gov.cy 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) 

Υποομάδα Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) 

Λουκή Ακρίτα, 1412 

Λευκωσία, Κύπρος 

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. 
 Με Συνεργασία επενδύουμε στο μέλλον 
του Κυπριακού αγροτικού μας κόσμου» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 


