
 
 

ΕΡΓΟ «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζει πλήρως την πολυδιάστατη 

συμβολή της Χαρουπιάς στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις 

δυνατότητες που διαφαίνεται να υπάρχουν σε ότι αφορά την αξιοποίηση του καρπού της στο τομέα της 

μεταποίησης. Ως εκ τούτου, η στήριξη του Κλάδου θα αποτελέσει προτεραιότητα ενόψει της ετοιμασίας 

του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 στοχεύοντας σε ένα 

αναβαθμισμένο πλαίσιο ενίσχυσης του Κλάδου της Χαρουποκαλλιέργειας.  

Σε ότι αφορά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες στήριξης των χαρουποκαλλιεργητών, οι οποίες παρατίθενται πιο 

κάτω μαζί με χρονοδιάγραμμα αναμενόμενων προκηρύξεων:     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

Καθεστώς 4.1 «επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Νοέμβριος 2019 

Ειδικό σχέδιο για ορεινές περιοχές με ενίσχυση 50% (και 70% για τους νέους γεωργούς) για 

επενδύσεις από €5.000 μέχρι €80.000. Καλύπτονται γεωργικές κατασκευές, έγγειες βελτιώσεις 

γεωργικά – μηχανήματα σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της 

χαρουποκαλλιέργειας.  

Μέτρο 13 «ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Μάρτιος 2020 

Ετήσια ενίσχυση κατά έκταση ύψους €140 ανά εκτάριο στις ορεινές περιοχές και €55 ανά εκτάριο 

στις λοιπές μειονεκτικές περιοχές. 

Μέτρο 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές NATURA 2000 

και περιοχές συνεκτικότητας» 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Μάρτιος 2020 

Προβλέπεται ενίσχυση ύψους €160 ανά εκτάριο για τη διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε 

ποσοστό 10% της εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Νοέμβριος 2019 

Προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για πέντε έτη στη βάση της ετήσιας διατεθείσας στο 

εμπόριο παραγωγής. Το μέγιστο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις €100.000  
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Άλλα εκταρικά μέτρα (πενταετούς διάρκειας) που περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ 2014-2020 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Τα μέτρα έχουν προκηρυχθεί κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα έτη και υπάρχουν 

συνεχιζόμενες ετήσιες πληρωμές για τους συμμετέχοντες. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο εκ νέου προκήρυξης 

τον Μάρτιο του 2020 για νέους αιτητές. 

• Καθεστώς 10.1.1. Δ «Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του 

παραδοσιακού τοπίου (χαρουπιά, αμυγδαλιά, φουντουκιά, αγριοτριανταφυλλιά)» (320 / 

εκτάριο) 

 

• Καθεστώς 10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα» (προβλέπεται η 

αντικατάσταση αρδευόμενων εκτάσεων εσπεριδοειδών με καλλιέργειες που έχουν χαμηλότερες 

υδατικές ανάγκες στις Κοινότητες που εμπίπτουν εντός των υδροφορέων Πόλεως Χρυσοχούς και 

Δυτικής Μεσαορίας. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα €400/εκτάριο) 

  

• Καθεστώς 10.1.6 «Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς 

βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης» (€43/εκτάριο) 

 

• Καθεστώς 10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων» 

(€180/εκτάριο) 

 

• Καθεστώς 10.1.11.Β Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – δενδρώδεις 

καλλιέργειες (€760/εκτάριο) 

 

• Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» (€600/εκτάριο) 

 

Καθεστώς 8.1: Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων 

Το Καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους, μεταξύ άλλων φυτών, να συμπεριλάβουν σε μίξη και την 

αγριοχαρουπιά για να δημιουργήσουν φυτείες. Η ενίσχυση ανά εκτάριο ανέρχεται στα  €3600 έως τις €4000 

ανά εκτάριο. 

Το Καθεστώς 8.1 προκηρύχθηκε δύο φορές και αναμένεται να προκηρυχθεί ξανά με τη νέα προγραμματική 

περίοδο 2021-2027. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΕΣΕ) 

Αναμενόμενη προκήρυξη: Μάρτιος 2020 

Ενιαία στρεμματική ενίσχυση  €340/εκτάριο που παρέχεται κάθε χρόνο σε όλες τις καλλιέργειες. 
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ  

 

Το Τμήμα Δασών, σε ετήσια βάση διαθέτει δωρεάν περίπου 700 φυτά αγριοχαρουπιάς σε οργανωμένα 

σύνολα με σκοπό την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας στην κυπριακή φύση. 

 

Αναμένεται ότι ο αριθμός φυτών αγριοχαρουπιάς που θα παραχωρείται δωρεάν θα αυξηθεί σημαντικά στα 

επόμενα χρόνια, στα πλαίσια εξαγγελίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος για δενδροφυτεύσεις.     

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 


