ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΤΠ 5/2020 – 20.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: Imprinta Ltd

Προστασiα και ασφaλεια
του αγρoτη
Νέο Σύστημα Διαχείρισης
Κινδύνων στη Γεωργία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γεωργίας:
Τηλ: 22760196, 22408516/519
Φαξ: 22768300, 22781425
Web: www.moa.gov.cy/da
Email: agrokypros@moa.gov.cy

Οι αγρότες αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν
ζωντανή τη γεωργία και την κτηνοτροφία του τόπου, και συχνά
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και κινδύνους που προκαλούν στις καλλιέργειές τους οι θεομηνίες και οι δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, οι οποίες γίνονται ολοένα εντονότερες
εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Γι’ αυτό, κρίθηκε αναγκαία και επιτακτική η στήριξη του
δύσκολου αγώνα των αγροτών, μέσα από τη μεταρρύθμιση
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. Το νέο
Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί μια από τις
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται ή/και υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο, για στήριξη των αγροτών μας
και των προϊόντων τους.

Πρωταρχικός μας στόχος η διασφάλιση
του γεωργικού εισοδήματος
Με το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων επιτυγχάνεται
ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών
και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημιών και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το νέο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη όλους τους
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες.
Η στήριξη προς τους αγρότες θα παρέχεται μέσα
από τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και
Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, μέσω του
οποίου θα καλύπτονται δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες.
Το νέο σύστημα θα είναι βιώσιμο και συμβατό με το
κοινοτικό κεκτημένο, θέτοντας μια γερή βάση για την
ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση πεπαλαιωμένων
πρακτικών.

Χαρακτηριστικά και καινοτομίες του
νέου συστήματος

P Καλύπτεται το σύνολο της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής και όλοι οι κίνδυνοι, με μειωμένες
εισφορές από τους γεωργούς.
P Παρέχεται άμεση και γρήγορη καταβολή των
αποζημιώσεων.

P Εισάγεται η δυνατότητα επανεκτίμησης, επιβεβαίωσης και ελέγχου των εκτιμήσεων όπου κριθεί
αναγκαίο.

P Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά σχέδια/μέτρα που αφορούν τη διαχείριση
κινδύνων, τόσο για αποζημιώσεις όσο και για μέτρα
ενεργητικής προστασίας.

P Δημιουργείται Ταμείο που θα χρηματοδοτείται με
παράλληλη συνεισφορά του κράτους και των
αγροτών και στόχος του θα είναι η άμεση καταβολή
των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
P Διασφαλίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων
του αγροτικού κόσμου στην Επιτροπή Διαχείρισης
του Ταμείου μέσω των αγροτικών οργανώσεων.

«

»

Ένα σύστημα Διαχείρισης
κινδύνων καθολικό,
δίκαιο, αποτελεσματικό, ποιοτικό
και ανθρώπινο

Κώστας Καδής
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

