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ΕΝΣΤΠΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (ΑΔ) 
 

1. Τίτλοσ: 

 
 

2. Χρονικόσ Ορίηοντασ ΑΔΣ: 

 
 

3. Κακεςτώσ*:  

Μέηξν 8: Δπελδύζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθώλ πεξηνρώλ θαη ζηε βειηίωζε 
ηεο βηωζηκόηεηαο ηωλ δαζώλ 

Καζεζηώο 8.3: Πξόιεςε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 
θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ 

 

Καζεζηώο 8.4: Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ 
ππξθαγηώλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ 

 

Καζεζηώο 8.5: Δπελδύζεηο νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ: 

Γξάζε 1: Δπελδύζεηο βειηίσζεο ηεο αμίαο ησλ δαζώλ σο δεκνζίνπ 
αγαζνύ. 

 

Γξάζε 2: Γξάζεηο θαη έξγα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο ζηα δάζε. 

 

Γξάζε 3: Αξαηώζεηο ζε ππθλέο ζπζηάδεο δαζώζεσλ/αλαδαζώζεσλ γηα 
βειηίσζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ δαζώλ 

 

*Τν θαζεζηώο 8.1(Δάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδώλ εθηάζεσλ) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πην πάλσ 

πίλαθα γηα ην ιόγν όηη ην Σρέδην Δάζσζεο θαιύπηεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη από ην ΑΔΣ. 
 

4. Διαχείριςθ Ευρφτερθσ Περιοχισ: 

- Γηνηθεηηθά όξηα πεξηνρήο:  .......................................................................................  
- Σθνπνί δηαρείξηζεο/ρξήζεο ηεο πεξηνρήο θαη επηκέξνπο ζηόρνη:  ............................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Σρέζε έξγνπ κε ζθνπό θαη ζηόρνπο δηαρείξηζεο:  ....................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Δκπιεθόκελνη θνξείο (σο πξνο ηε Γηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο):  ................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
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5. Περιγραφι περιοχισ του ζργου: 

- Φύιιν – Σρέδην:  ......................................................................................................  
- Καζεζηώο πξνζηαζίαο: ...........................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Έθηαζε:  ..................................................................................................................  
- Βηνηηθό πεξηβάιινλ: .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Αβηνηηθό πεξηβάιινλ:  ..............................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Κίλδπλνη/απεηιέο:  ....................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Φξήζεηο Γεο (Υπνδνκέο, πθηζηάκελε ρξήζε):  ........................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο:  ..........................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

 

6. Ημερομθνία, Όνομα, ςτοιχεία επικοινωνίασ και Υπογραφι μελετθτι: 

Μειεηεηήο Τπνγξαθή Ηκεξνκελία 

   

ηνηρεία επηθνηλωλίαο:  

 

7. Θζςθ Αρμόδιασ Αρχισ: 

Δγθξίλεηαη  Τπνγξαθή Ηκεξνκελία 

Απνξξίπηεηαη*    

*Λόγνο/νη απόξξηςεο: .................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  

8. Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά: 

Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθό ζύλδεζκν ηνπ/ησλ κειεηεηή/σλ  

Κηεκαηνινγηθόο ή Γαζηθόο Φάξηεο  
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ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ (ΑΓ)» 

Τν ΑΓΣ είλαη κειέηε ε νπνία ζα ζπλνδεύεη ηελ αίηεζε πνπ αθνξά θαζεζηώο ή δξάζε 
ηνπ κέηξνπ 8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη αλαθέξεηαη ζε 
πεξηνρέο ή ηεκάρηα ησλ νπνίσλ ε έθηαζε είλαη κηθξόηεξε ησλ 100 ha. Πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο θαη ηνπ ΑΓΣ πξνο ηνλ ΚΟΑΠ, ην ΑΓΣ ζα ππνβάιιεηαη ζην Τκήκα Γαζώλ 
γηα έγθξηζε. 
Οδεγίεο: 
O αηηεηήο ζα παξαιακβάλεη ην έληππν ΑΓΣ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ. Αθνύ εηνηκαζηεί ην 
ΑΓΣ θαη ππνγξαθεί από κειεηεηή ζα ππνβάιιεηαη ζην Τκήκα Γαζώλ γηα έιεγρν θαη 
αθνινύζσο ζηνλ ΚΟΑΠ. Ο κειεηεηήο πνπ ζα εηνηκάδεη ην ΑΓΣ ζα πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλν κέινο ζηελ Παγθύπξηα Έλσζε Γαζνιόγσλ (ζηνηρεία ησλ κειώλ ζα είλαη 
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΔΓ) ή ζηνλ Παγθύπξην Σύλδεζκν Γαζνπόλσλ 
Απνθνίησλ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ (ζηνηρεία ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ζα δίλνληαη από 
ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Σπλδέζκνπ, ηει.: 99400988 ή 99619036). 
Σην ΑΓΣ πεξηιακβάλνληαη: 
Σίηινο: 
Θα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ όπσο απηόο θαίλεηαη ζηελ αίηεζε.  
Υξνληθόο Οξίδνληαο ΑΓ: 
Ο ρξνληθόο νξίδνληαο ζα είλαη ίζνο κε ηε ρξνληθή πεξίνδν δέζκεπζεο γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία/θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζην Λεπηνκεξέο Σρέδην. Δάλ 
δελ αλαγξάθεηαη ρξνληθή πεξίνδνο δέζκεπζεο ζην Λεπηνκεξέο Σρέδην, ηόηε ν ρξνληθόο 
νξίδνληαο ζα αθνξά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο. 
Καζεζηώο*: Θα ζεκεηώλεηαη κε √ ην αλάινγν θειί 
Παξάδεηγκα: 

Μέηπο 8: Επενδύζειρ ζηην ανάπηςξη δαζικών πεπιοσών και ζηη βεληίωζη ηηρ 
 βιωζιμόηηηαρ ηων δαζών 

Καθεζηώρ  8.3: Πξόιεςε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 
θπζηθώλ    θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ 

 

Καθεζηώρ  8.4: Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ 
ππξθαγηώλ,    θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ 
ζπκβάλησλ 

√ 

Καθεζηώρ  8.5: Επελδύζεηο νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ  
   πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ: 

 

Δπάζη 1: Επελδύζεηο βειηίσζεο ηεο αμίαο ησλ δαζώλ σο δεκνζίνπ 
αγαζνύ. 
 

 

Δπάζη 2: Δξάζεηο θαη έξγα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο   
   βηνπνηθηιόηεηαο ζηα δάζε. 

 

Δπάζη 3: Αξαηώζεηο ζε ππθλέο ζπζηάδεο δαζώζεσλ/αλαδαζώζεσλ γηα  
  βειηίσζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ δαζώλ 

 

* Τν θαζεζηώο 8.1 δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα γηα ην ιόγν όηη ην Σρέδην Δάζσζεο θαιύπηεη ηα 
ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη από ην ΑΔΣ. 
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1. Διαχείριση Ευρύτερης Περιοχής: 

Διοικητικά όρια περιοχής: Σε πιο Δήμο ή κοινότητα/ες ανήκει η περιοχή στην οποία θα 

υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα και με τον κτηματολογικό ή δασικό χάρτη (που προβλέπεται από 

το Καθεστώς για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση). 

Σκοποί διαχείρισης περιοχής και επιμέρους στόχοι: Σύντομη περιγραφή της Διαχείρισης της 

περιοχής π.χ: «η περιοχή διαχειρίζεται τουριστικά και ένας επιμέρους στόχος είναι η 

προσφορά εργασίας στη νεολαία της περιοχής ή η περιοχή είναι δασική και η διαχείριση της 

σκοπό έχει την ανάδειξη των πολλαπλών λειτουργιών του δάσους π.χ αναψυχή, προστασία, 

προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Επιμέρους στόχοι είναι η προστασία της 

βιοποικιλότητας και η αύξηση της απορρόφησης άνθρακα». 

Σχέση έργου με σκοπό και στόχους διαχείρισης: Θα επεξηγείται η σχέση που έχει το έργο με 

την υφιστάμενη διαχείριση αλλά και το αποτέλεσμα. π.χ.«Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία 

και αναβάθμιση υποδομών που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των 

δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού. Ο 

εμπλουτισμός και η βελτίωση των ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής, στοχεύει στην 

περιβαλλοντική επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε η κοινωνία να 

συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα έναντι της προσπάθειας για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές και στη 

μείωση εκπομπών άνθρακα». 

Εμπλεκόμενοι φορείς (ως προς τη Διαχείριση): Εμπλεκόμενοι φορείς είναι όλοι εκείνοι οι 

φορείς που σχετίζονται με τη Διαχείριση της ευρύτερης περιοχής. Τέτοιοι φορείς είναι οι Αρχές 

τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες διοικητικά εντάσσεται η περιοχή του έργου, Κρατικά 

Τμήματα και Υπηρεσίες, οργανωμένα σύνολα κ.τ.λ. 

2. Περιγραφή περιοχής του έργου: Στην περιγραφή του έργου θα συμπληρώνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 Φύλλο-Σχέδιο: σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κτηματολογικό ή δασικό χάρτη. 

 Καθεστώς Προστασίας: π.χ. Περιοχή Natura 2000, Απαγορευμένη Περιοχή κυνηγίου, 

Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας κτλ., 

 Έκταση: του/των τεμαχίου/ων στα οποία θα γίνει η ανάπτυξη, 

 Βιοτικό Περιβάλλον: Το σύνολο των ζώντων έμβιων συστατικών της περιοχής (χλωρίδα 

και η πανίδα),  

 Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των μη ζώντων συστατικών της περιοχής (Υδάτινοι 

πόροι, Θερμοκρασία, έδαφος), 

 Κίνδυνοι/ απειλές: Συνοπτική περιγραφή των κύριων απειλών/κινδύνων της περιοχής 

Απειλές μπορεί να θεωρηθούν οι δασικές πυρκαγιές, η έντονη ανθρώπινη 

δραστηριότητα κτλ.,  

 Χρήσεις Γης: Αφορά υποδομές εντός της περιοχής και χρήση γης, παράδειγμα «εντός 

της περιοχής υπάρχει εγκατεστημένη ποτίστρα για πτηνά. Μέρος της αιτούμενης 

έκτασης είναι βοσκότοπος», 

 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Ποιος είναι ο Ιδιοκτήτης π.χ.«Η περιοχή είναι κηρυγμένη σε 

Κρατικό Δάσος (Κηρύχθηκε σε κρατικό Δάσος στις 28 Μαρτίου 1981 (Κανονιστική 

Διοικητική Πράξη Κ.Δ.Π. 134)». 
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3. Ημερομηνία, Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και Υπογραφή μελετητή: 

Θα αναγράφεται το όνομα του μελετητή, τα στοιχεία επικοινωνίας και θα υπογράφεται από 

τον ίδιο στον αντίστοιχο κενό χώρο: 
Μελετητής Υπογραφή Ημερομηνία 

   

Στοιχεία επικοινωνίας:  

 

4. Απόψεις Αρμόδιας Αρχής: 

H Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Δασών) θα εξετάζει την ορθότητα των πληροφοριών και αναλόγως θα 

εγκρίνει ή θα απορρίπτει το σχετικό ΑΔΣ. Η εξέταση των πληροφοριών θα γίνεται από την κάθε 

Δασική Περιφέρεια και ως εκ τούτου το ΑΔΣ θα υποβάλλεται στην Δασική Περιφέρεια στην 

οποία διοικητικά υπάγεται η περιοχή της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, θα 

πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της απόρριψης στον κενό χώρο του εντύπου. 

 
Εγκρίνεται  Υπογραφή Ημερομηνία 

Απορρίπτεται*    

*Λόγος/οι απόρριψης: ..........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

5. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

Το ΑΔΣ θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

 Βεβαίωση εγγραφής του/των μελετητή/ων που ετοίμασαν το Σχέδιο σε επαγγελματικό 

σύνδεσμο της Κύπρου. 

 Κτηματολογικό ή Δασικό χάρτη. 

(Για σκοπούς επαλήθευσης θα σημειώνεται «√» στον αντίστοιχο κενό χώρο του ΑΔΣ). 


