
Νέο υπόβαθρο για τη διαχείριση κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και τη διασφάλιση του 

γεωργικού τομέα 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) προχώρησε στη 

διεξαγωγή μελέτης για αναδιαμόρφωση της γεωργικής ασφάλισης στην Κύπρο και σε 

διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, με σκοπό την προώθηση μιας 

ολοκληρωμένης και ευρέως αποδεκτής πρότασης.  

 

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της στις 29/01/2015 είχε εκφράσει αμφιβολίες 

σχετικά με τη συμβατότητα της νομικής βάσης του καθεστώτος ενίσχυσης (επιδότηση 

ασφαλίστρων) που διέπει το σχέδιο γεωργικής ασφάλισης με τη μορφή που εφαρμόζεται από τον 

Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), κυρίως αναφορικά με την υποχρεωτική συμμετοχή των 

αγροτών στο σχέδιο του ΟΓΑ και την ταυτόχρονη άντληση επιδότησης ασφαλίστρου από το 

κράτος. 

 

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αγροτών στις περιπτώσεις ζημιών, βάσει ενός 

σχεδίου μακροπρόθεσμα βιώσιμου και συμβατού με το κοινοτικό κεκτημένο, και μετά από μια 

εποικοδομητική συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο, προτάθηκαν τα ακόλουθα νέα νομοσχέδια:    

 

1) Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμος. 

2) Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του ΟΓΑ στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος. 

3) Ο Νόμος που τροποποιεί τους περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμους του 1977 έως 2015.   

 

Τα νομοσχέδια αυτά, αφού έλαβαν την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης όλων των Αγροτικών 

Οργανώσεων ως προς το περιεχόμενό τους, εγκρίθηκαν στις 12 Ιουλίου 2019 από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το σύστημα γεωργικής ασφάλισης στην 

Κύπρο. 

 

Τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος  

 

Θα καλύπτονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες για όλους τους κινδύνους που οφείλονται σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της 

αιγοπροβατοτροφίας.  

 

Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, ακόμα και εντός του 

έτους ζημιάς, αφού θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις με την Στατιστική Υπηρεσία. Προς 

τον σκοπό αυτό, προωθούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις του μηχανογραφικού και λογισμικού 

συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει σύγκλιση των αποζημιώσεων μεταξύ του 



Σχεδίου του ΟΓΑ και του νέου συστήματος. Προωθούνται επίσης και οι απαιτούμενες 

τροποποιήσεις του Πλαισίου αποζημιώσεων. 

 

Δημιουργείται Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ, 

με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Αγροτικών Οργανώσεων και με ξεχωριστό προϋπολογισμό. 

Το Ταμείο θα καλύπτει όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και  

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) που θα σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων. 

 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων, ύψους €8 εκατ., θα προέρχεται κατά το 

ήμισυ από την εισφορά των γεωργών ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από το Κράτος. 

Οποιαδήποτε άλλα σχέδια, π.χ. σχέδια για τα Αγρινά, πλαίσιο πυρκαγιών, de minimis κτλ., θα 

εντάσσονται με το δικό τους προϋπολογισμό. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί με απόφασή 

του να ενισχύσει το Ταμείο για κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών, σε περιπτώσεις έντονης κρίσης.  

 

Οι εισφορές των γεωργών θα κυμαίνονται στην πλειοψηφία τους σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά 

που ισχύουν σήμερα για τις καλυπτόμενες από τον ΟΓΑ καλλιέργειες. Παράλληλα, το ύψος της 

αποζημίωσης θα κυμαίνεται στα ίδια ή/και υψηλότερα επίπεδα. Η καταβολή των εισφορών θα 

διασφαλίζεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Στις περιπτώσεις 

που απαιτείται δήλωση καλλιέργειας, η καταβολή της επιπλέον εισφοράς θα γίνεται εκ των 

προτέρων και εντός 15 ημερών στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Η εισφορά 

καθορίστηκε κατά καλλιέργεια, με βάση το ιστορικό ζημιών του ΟΓΑ και του Εθνικού Πλαισίου. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, όπως τα φυλλώδη λαχανικά, τα φυλλοβόλα, οι πατάτες και τα εσπεριδοειδή, 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει διαβάθμιση εισφοράς ή/και ποσοστού αποζημίωσης με δήλωση 

καλλιέργειας (ακολουθεί ο Πίνακας εισφορών ανά καλλιέργεια). 

 

Το σύνολο των εισφορών των γεωργών θα προορίζεται αποκλειστικά για κάλυψη των 

αποζημιώσεων και όχι για κάλυψη διοικητικών εξόδων. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της 

μεταφοράς του εξειδικευμένου προσωπικού του ΟΓΑ στο Τμήμα Γεωργίας του ΥΓΑΑΠ, στον 

νεοσύστατο «Τομέα Διαχείρισης Κινδύνου».  

 

Εξασφαλίζεται η εναλλαγή των εκτιμητών από χρονιά σε χρονιά, καθώς και μεταξύ των επαρχιών 

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων.  

Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό κατά το οποίο κρίνεται 

αντιπροσωπευτικό ανάλογα με την περίπτωση, από άλλους λειτουργούς του φορέα υλοποίησης. 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης και ελέγχου των 

εκτιμήσεων από εξωτερικούς ελεγκτές. 

 



Η Αρμόδια Αρχή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του Περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική 

παραγωγή Νόμου και θα μπορεί να εισηγείται τροποποιήσεις του, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 

Σε περιπτώσεις πλεονασματικού και εύρωστου ταμείου, θα διευρύνονται τα περιθώρια δημιουργίας 

και υλοποίησης επιπρόσθετων Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων σχετικά με θέματα διαχείρισης 

κινδύνων.   

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (€32) Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα  

(πλην Ακτινιδίων, Ροδιών, Λωτών) 

 

σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές 

(κατάλογος κοινοτήτων 1) 

Μέσπιλα  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (€28) Πατάτες Ανοιξιάτικες 1+2 (φύτευση Νοέμβρη- Δεκέμβρη) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (€22) 

Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα  

(πλην Ακτινιδίων, Ροδιών, Λωτών) 

σε παράλιες περιοχές 

(κατάλογος κοινοτήτων2) 

Περβόλι, Αγκινάρες, Μπανάνες, Πατάτες Χειμερινές 1+2 Πατάτες Ανοιξιάτικες 3, 

Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (€15) 

 

Αγγουράκια, Διάφορα Λαχανικά, Κολοκύθι, Μελιτζάνες, Πιπέρια, Τομάτες, Φασόλια, Ρόδια, 

Ακτινίδια, Λωτοί, Καρυδιές κοινές, Φράουλες, Αθάνατα, Γαρύφαλλα, Γυψόφυλλο, Διάφορα 

Άνθη, Ζέρπερα, Καλεντούλα, Χρυσάνθεμα, Λίλιουμ, Λυσίανθος, Τριανταφυλλιά, Στρελίτσια 

Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (€10) Καρότο, Καρπούζια, Κινέζικο Λάχανο, Κόλιαντρος, Κολοκυθιές, Κραμβοειδή, Κρεμμυδοειδή, 

Μαιντανός, Μαρούλια, Πεπόνια, Ραδίκια, Ρόκα, Σέλινο, Σπανάχι, Λοιπά τεύτλα, Λουβιά, 

Μπιζέλια, Ελιές επιτραπέζιες, Πατάτες (υποχρεωτικό),  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ (€7,50) Άνηθος, Βασιλικός, Γλυκοπατάτα, Γλυκόριζα, Γλιστρίδα, Κολοκάσι, Κολοκύθα, Κρεατοκόλοκο, 

Μάραθος, Μπάμια, Νεροκολοκυθιά, Ραπανάκια, Τριανταφυλλιά Αγρού, Καρυδιές Πεκάν, 

Πιστακιές, Συκιές, Λοιπές Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Αμπέλια Επιτραπέζια, Καπνός, 

Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 5) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (€3,50) Αμπέλια Οινοποιήσιμα, Αμπέλια Παραδοσιακά, Ελιές για λάδι, Αμυγδαλιές, Φουντουκιές, 

Χαρουπιές, Δέντρα Παραδοσιακά, Είδη Lathyrus, Ρεβύθια, Φακές, Κουκιά, Βαμβάκι, 

Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Κάνναβη βιομηχανική, Κεχρί (όλα τα είδη), Λιθόσπαστο, Λινάρι, 

Λούπινο, Μόνιμες Θαμνώδεις Καλλιέργειες, Παπουτσόσυκα, Σισάμι, Σόγια, Σόργο, Στέβια,  

Φιστίκια, Φοινικιές, Χαμομήλι 



 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (€2,50) Είδη Vicia (πλην Κουκιών), Σκληρό Σιτάρι, Τριτικάλε, Δασικά φυτικά είδη, Μηδική,  Σίκαλη, 

Τριφύλλι, Λόλιο (όλα τα είδη) , Λαχανικά (υποχρεωτικό μετά το δεύτερο έτος ισχύος της 

νομοθεσίας) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (€2,00) Αγρανάπαυση, Μόνιμοι Βοσκότοποι  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (€1,90) Αγρωστώδη ή άλλα Ποώδη Κτηνοτροφικά Φυτά, Βίκος για χλωρή λίπανση, Κουκιά για χλωρή 

λίπανση, Κριθάρι, Λουβάνα για χλωρή λίπανση , Λουβιά για χλωρή λίπανση, Μίγματα (όλοι οι 

συνδυασμοί), Μπιζέλια κτηνοτροφικά, Μπιζέλια για χλωρή λίπανση, Ρεβύθια για χλωρή 

λίπανση, Σιτάρι, Σιφωνάρι, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Τριφύλλι για χλωρή λίπανση, Φαβέττα για 

χλωρή λίπανση, Φακές για χλωρή λίπανση, Φασόλια για χλωρή λίπανση, Ψυχανθή- 

Αγρωστώδη ή άλλα Ποώδη Κτηνοτροφικά φυτά, Αραβόσιτος, Φακελωτή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (€0,40) Αιγοπρόβατα 


