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δελτίο ενημέρωσης 

Νομική Βάση Μέτρου 

Το Καθεστώς  8.3 διέπεται από ► Τα Άρθρα 21 (γ) και 24  του Κανονισμού 1305/2013.  ► 

Τα  Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014. ► Το Άρθρο 34 του 

Κανονισμού 702/2014. 

 
Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τις πιο κάτω Νομοθεσίες / Κανονισμούς και Οδηγίες: ► 

Τον περί Δασών Νόμο 25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► Τον περί 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο 140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 

337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 

αντικατασταθεί. ► Τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 (N. 13

(I)/2004), Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 

► Τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της  Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόμο 153(I)/ 

2003  (Οδηγία 92/43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► Τον περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ 

EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .► Τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας 

και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο 139(Ι) / 2013 , όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► 

Την σύνδεση με την Εθνική Δασική Πολιτική: Υπάρχει άμεση σύνδεση με τη 2η δράση της Εθνικής 

Δασικής Πολιτικής που αφορά την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Ειδικότερα συμβάλλει 

στην επίτευξη του στόχου του πρώτου άξονα του συστήματος πυροπροστασίας των δασών που 

αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών. ► Την σύνδεση με το Σχέδιο Προστασίας των Δασών: Στο Σχέδιο 

Προστασίας  των Δασών περιλαμβάνονται τα έργα τα οποία ενισχύουν και βελτιώνουν την πρόληψη 

δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων εντός  των  δασών και 

δασωδών εκτάσεων .► Την σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχει 

άμεση σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, αφού οι δασικές πυρκαγιές 

αποτελούν άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Νοουμένου ότι οι πυρκαγιές καταστρέφουν 

ολοσχερώς τα οικοσυστήματα ή μέρος των οικοσυστημάτων, η δράση της πρόληψης των 

πυρκαγιών, συμβάλλει στην προσπάθεια της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. 

 

Δικαιούχοι 
Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές καθώς και σε άλλους φορείς 

ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων 

θρησκευτικών αρχών και σε κρατικούς φορείς. Οι δικαιούχοι καθορίζονται για το κάθε έργο 
ξεχωριστά στον Πίνακα (Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας) στο Παράρτημα ΙII, 

Υποπαράρτημα Ι, Πίνακας 1  του εγκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020). 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ή / και βελτίωση του 

υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές 

σύμφωνα με τρεις γενικές κατηγορίες έργων όπως φαίνονται: 
-Δημιουργία και συντήρηση Προστατευτικών Υποδομών 

-Διαχείριση της βλάστησης 

-Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την  

παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών 

 

Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία 1. "Δημιουργία και συντήρηση Προστατευτικών 

Υποδομών", επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή και συντήρηση 

αντιπυρικών λωρίδων, για τη διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων, για την κατασκευή 

υδατοδεξαμενών και για την εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας. 

Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία 2. " Διαχείριση της βλάστησης" επιλέξιμες είναι οι 

δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια αγρών, για την εφαρμογή δασοκομικών μέτρων 

σε δάση ή δασώδεις εκτάσεις και για το κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε 

ερείσματα δρόμων. 

Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία 3. "Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και 

επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών", επιλέξιμες είναι οι 

δαπάνες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων 

παρατήρησης, για την ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών και για 

την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. 
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Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών  

H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 

από τη δημιουργία της, εξεδήλωσε 

έντονο ενδιαφέρον και  στήριξε 

έμπρακτα την αγροτική της οικονομία. 

Σήμερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

όσο και οι χώρες μέλη της, δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στη σύσταση και 

λειτουργία των Οργανισμών Αγροτικών 

Πληρωμών, τόσο για τη σωστή διαχείριση 

των προϋπολογισμών και την ίση 

μεταχείριση των δικαιούχων, όσο και για 

την έγκαιρη αποτελεσματική εκταμίευση 

των κονδυλίων, μέσα στα πολύ 

περιορισμένα χρονικά πλαίσια που 

προβλέπονται από τους σχετικούς 

Κανονισμούς.   

 

Κάτω από αυτές της συνθήκες, στα 

πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για 

την ένταξή της στην ΕE, ψηφίστηκε στις 27 

Ιουνίου 2003 από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ο Νόμος 64 (Ι)/2003 με 

τίτλο «Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

καθώς και άλλων Συναφών θεμάτων 

Νόμος». Ο Νόμος αυτός, έθεσε θεσμικά τα 

θεμέλια για την ίδρυση του Κυπριακού 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).   

 

Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η 

εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων 

που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξή της 

στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει 

την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των 

πληρωμών που καταβάλλει. Επιπρόσθετα, 

στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η 

διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που 

καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για 

στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου. 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
MONAΔA ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Όραμα Οργανισμού 

Οι έγκυρες και έγκαιρες  

πληρωμές στον αγροτικό  

μας κόσμο.  

Αποστολή Οργανισμού  

Να έχει σοβαρό εκτόπισμα  

στην Κύπρο και στην  

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Η Ευρώπη επενδύει στις  

αγροτικές περιοχές. 



 

 

  

KENTΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000  Στρόβολος,   

Ταχ. Θυρίδα  16102, 2086 Λευκωσία  

τηλ.: 22 557 777  │ φαξ:  22 557 682  │ ηλεκτρονική διεύθυνση: www. capo.gov.cy 

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη: 77771999  

Συνοπτικός κατάλογος έργων: 

 

Δημιουργία Προστατευτικών Υποδομών ► Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων ► Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων ► Διάνοιξη 

δασικών δρόμων ► Συντήρηση δασικών δρόμων ► Κατασκευή υδατοδεξαμενών ► Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας. 

 

Διαχείριση της βλάστησης ► Καλλιέργεια αγρών ► Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις ► Κόψιμο 

χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων. 

 

Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών ► 

Κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης ► Βελτίωση αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών 

► Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών ► Παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. 

 

Όροι Επιλεξιμότητας 
Σε επίπεδο Δικαιούχου ισχύουν τα ακόλουθα: ► Υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε 

εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι. ► 

Υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα 

επενδυτικά σχέδια, δεν είναι επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. 
Σε επίπεδο αιτήσεων πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: ► Ο χώρος των επενδύσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις των έργων, της 

αφαίρεσης χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων και της καλλιέργειας αγρών που εφάπτονται ή 

γειτνιάζουν με δάση ή δασώδεις εκτάσεις πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό 

(ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 και FAO FRA 2015, αντίστοιχα. ► Οι περιοχές πρέπει να ταξινομούνται από μέσου έως υψηλού 

κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου δασικών πυρκαγιών. ► Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας. Σε 

περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής να προσκομίζει γραπτή συγκατάθεση του/των ιδιοκτητών για τη 

σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση. ► Πρέπει να υφίσταται οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου). 

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το κάθε έργο ξεχωριστά καθορίζονται στον Πίνακα (Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας) που   

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII, Υποπαράρτημα IΙ, Πίνακας 1  του εγκριμένου Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης  (2014-2020).  

 

Ύψος και διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο 

ενίσχυσης για κάθε έργο, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII, Υποπαράρτημα ΙI, Πίνακας 2  του εγκριμένου 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020).  Η ενίσχυση για τα έργα που εγκρίνονται μπορεί να καταβάλλεται σε μία ή 

δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 60% της συνολικής ενίσχυσης και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας ή δαπάνης και αφού θα έχουν υποβληθεί τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. Η δεύτερη δόση θα ανέρχεται στο 40% και θα 

καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά την αποπεράτωση και έλεγχο των εργασιών. Σε 

περίπτωση που η ενίσχυση θα καταβληθεί σε μια δόση, αυτή θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και ελεγχθούν οι εργασίες. 

 

Μοριοδότηση Αιτήσεων 
Όλες οι αιτήσεις του Καθεστώτος θα υπόκεινται σε μοριοδότηση. Τα αναλυτικά κριτήρια και η βαρύτητά τους στη μοριοδότηση 

θα δημοσιοποιηθούν στο ενημερωτικό έντυπο του Καθεστώτος μαζί με κάθε προκήρυξη. Μια αίτηση για να κριθεί ως επιλέξιμη 

θα πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη βαθμολογία. Στην περίπτωση ανεπάρκειας κονδυλίων θα προχωρήσουν για επεξεργασία και 

έγκριση οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι συμπλήρωσης του συνολικού ποσού της προκήρυξης.  
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