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1. Εισαγωγή 
 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ετοιμάστηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τη συμβολή των 
εμπλεκόμενων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, έχει αποσταλεί  στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουλίου, 2014 και έχει εγκριθεί στις 3 Δεκεμβρίου, 
2015.  
 
Είναι το κύριο μέσο χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (μέτρων) στις περιοχές της 
υπαίθρου,  σε σχέση με τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη που θέτει η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Στο Πρόγραμμα καθορίζονται οι στόχοι για την αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου, για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και η στρατηγική και τα μέτρα που θα 
πρέπει να υλοποιηθούν ώστε οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. 
 
Η στρατηγική του Προγράμματος στοχεύει στην εξυπηρέτηση ενός Γενικού Στόχου 
που είναι η «προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στις νέες οικονομικές συνθήκες 
και στην αύξηση των  περιβαλλοντικών  προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική 
αλλαγή». 
 
Ο γενικός αυτός στόχος εξυπηρετείται μέσω τριών αλληλένδετων ειδικών στόχων 
που είναι: 
 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, 

 Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 

 Η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου. 
 
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να 
διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243.310.145. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 
€132.244.663 από τη συνολική δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 
€111.065.768 θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες 
κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό 
(προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις) θα λαμβάνουν 
ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της 
πληροφόρησης.  
 
Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy 
 
2. Περιγραφή του Καθεστώτος 8.3 
 
Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους στόχους της Εθνικής Δασικής Πολιτικής. Οι δασικές πυρκαγιές οι 

http://www.moa.gov.cy/
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οποίες ευνοούνται λόγω του μεσογειακού κλίματος, της ξηροφυτικής βλάστησης και 
του έντονου ανάγλυφου συνιστούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα κυπριακά δάση 
αφού απειλούν την ίδια την ύπαρξή τους. Η φύση των κυπριακών δασών με την 
ξηροφυτική βλάστηση σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την 
κλιματική αλλαγή αποτελούν παράγοντες που όλοι μαζί συνεπιδρούν στην αύξηση 
του κινδύνου έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών. Εφαρμόζεται ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, το οποίο περιλαμβάνει 
τρεις βασικούς άξονες: την πρόληψη, την ανίχνευση και κατάσβεση. Η προστασία 
των δασών από τις πυρκαγιές επιβάλλει τη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση του 
υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ύπαρξη των δασών στο διηνεκές. 
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του 
υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις 
πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. 
Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών και 
δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές είναι: 
 

i. η µείωση της ετήσιας καµένης έκτασης και µείωση της µέσης καµένης έκτασης 
ανά πυρκαγιά 

ii. η µείωση του χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών και μείωση του χρόνου 
μεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας µιας πυρκαγιάς 

iii. η µείωση του µέσου χρόνου επέµβασης. 

 

3. Χρηματοδότηση του Καθεστώτος  
 
Το Καθεστώς περιλαμβάνεται στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 
και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί 
για τις ανάγκες του Καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, 
εκτιμάται στα €2.000.000. Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης 
προκήρυξης θα είναι €1.520.000. Ποσό €179.000 θα διατεθεί  για δεσμεύσεις του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και σε περίπτωση που μέρος του 
δεν δεσμευτεί, αυτό θα μεταφέρεται για τις ανάγκες επόμενων προκηρύξεων. Ο 
προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. 
 

4. Νομική Βάση 
 
Το Μέτρο 8 διέπεται από: 

 Τα Άρθρα 21 (α), (γ) και (δ), 22, 24 και 25 του Κανονισμού 1305/2013 

 Τα  Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014 

 Το Άρθρο 6 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014 

 Τα Άρθρα 32, 34 και 35 του Κανονισμού 702/2014 

 Τα Άρθρα 67, 72, 91 και 92 του Κανονισμού 1306/2013 

 Τα Άρθρα 32 και 46 του Κανονισμού 1307/2013 
 

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: 
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 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. 
 

5. Φορείς Υλοποίησης του Καθεστώτος 
 

 Διαχειριστική Αρχή 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  
 

 Αρμόδια Αρχή Πληρωμών 
Αρμόδια Αρχή για την πληρωμή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων θα είναι ο 
ΚΟΑΠ ο οποίος δύναται να διενεργεί έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του 
Καθεστώτος, καθώς και συνεχή επίβλεψη του Αναδόχου για την ορθή 
εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
Εφαρμογής-Διαδικασιών. Η τελική έγκριση, η καταβολή και η λογιστική 
καταχώρηση της πληρωμής γίνεται από τον ΚΟΑΠ. 

 

 Αρμόδια Υπηρεσία Εφαρμογής του Καθεστώτος 
      Αρμόδια Μονάδα Εφαρμογής του δασικού Μέτρου, με βάση συμφωνία 

αναδοχής που έγινε με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

(Κ.Ο.Α.Π), είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τη 
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Διαχειριστική Αρχή και τον Κ.Ο.Α.Π. εξαγγέλλει τις προκηρύξεις του Μέτρου, 

παραλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται, τις αξιολογεί και διενεργεί τους 

απαιτούμενους ελέγχους. Για τις αιτήσεις που εγκρίνει, υποβάλλει στον 

Κ.Ο.Α.Π. τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων. Παράλληλα, συμβάλλει στη 

διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση του μέτρου (αριθμός 

προκηρύξεων, συλλογή δεδομένων παρακολούθησης και αξιολόγησης κτλ.).  

 
6. Περιοχές Εφαρμογής 
 
Το Καθεστώς είναι εφαρμόσιμο σε δάση ή δασώδεις εκτάσεις (περιοχές), σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος από το Κράτος.  
Για σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου, χρησιμοποιούνται οι ορισμοί για το “δάσος” και 
τις “δασώδεις περιοχές” όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 
και FAO FRA 2015, αντίστοιχα. 
Ως “δάσος” νοείται περιοχή εκτεινόμενη σε έκταση μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου με 
δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή δέντρα 
που μπορούν να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου. Δεν περιλαμβάνει γη που 
βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση. 
Ως “δασώδεις περιοχές” νοούνται εκτάσεις μη κατατασσόμενες στα «δάση», με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάρια, με δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με 
συγκόμωση της τάξης του 5 έως 10%, ή με δέντρα που έχουν τη δυνατότητα να 
φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου, ή εκτάσεις καλυπτόμενες με συνδυασμό δέντρων, 
ξυλωδών και μη θάμνων σε ποσοστό άνω του 10%. Δεν περιλαμβάνουν γη που 
βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση. 

 
7. Υποβολή Αιτήσεων  
 
Οι αιτήσεις απευθύνονται στο Διευθυντή του Τμήματος Δασών, συμπληρώνονται σε 
ειδικό έντυπο και υποβάλλονται στα Γραφεία του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, 
Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  
 
Διευθυντή Τμήματος Δασών 
Τμήμα Δασών 
Λουκή Ακρίτα 26 
1414 Λευκωσία 
 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Καθεστώς υποβάλλονται μέσα σε καθορισμένες 
περιόδους που ανακοινώνονται. Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, 
ως ημέρα υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης, η οποία 
αναγράφεται στο φάκελο αποστολής. 
 
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα παραλαμβάνονται, σφραγίζονται και 
δίνεται στον αιτητή απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που η αίτηση 
παραλαμβάνεται με το ταχυδρομείο, τότε αποστέλλεται στον αιτητή η απόδειξη 
παραλαβής. 
 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις παραλαμβάνονται και σφραγίζονται με σφραγίδα παραλαβής 
με τη λέξη “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ”  και επιστρέφεται στον αιτητή η απόδειξη παραλαβής. Οι 
αιτήσεις αυτές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. Ο αιτητής μπορεί να υποβάλει εκ 
νέου αίτηση την επόμενη περίοδο.   
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Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες με μελάνι ή δακτυλογραφημένες 
χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι ευανάγνωστες. Η χρήση διορθωτικού 
απαγορεύεται. Στην περίπτωση διόρθωσης, να γίνεται διαγραφή του λάθους και 
καταχώρηση του ορθού και να μονογράφεται από τον αιτητή. Υπεύθυνοι για τη 
συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι 
ίδιοι οι αιτητές. Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα 
των παρεχόμενων  πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές οι οποίοι και υπογράφουν 
την αίτηση και μονογράφουν όλες τις σελίδες της.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και εγχειρίδια εφαρμογής – 
ενημέρωσης αιτητών από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία ή 
από τα κατά τόπους δασικά γραφεία. Τα έντυπα αυτά θα είναι αναρτημένα και στις 
ιστοσελίδες του Τμήματος Δασών και του ΚΟΑΠ. 
 

 Το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως 
συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
αναφέρονται σ’ αυτό. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο του Εντύπου 
Υποβολής της αίτησης τους. 

 Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός της περιόδου που ορίζεται στην 
σχετική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων. 

 Έντυπο Υποβολής Αίτησης που ταχυδρομείται μετά την καταληκτική 
ημερομηνία που ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, θεωρείται εκπρόθεσμο και δε θα εξετάζεται (ημερ. 
ταχυδρόμησης θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου στο φάκελο 
αποστολής). 

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μια αίτηση ανά 
προκήρυξη του Καθεστώτος εντός της καθορισμένης περιόδου που θα 
ανακοινώνεται. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Δασών το οποίο για σκοπούς 
καλύτερης διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλει, λόγω του ότι μπορεί να 
αφορούν διάφορα έργα σε διαφορετικές περιοχές, δικαιούται να υποβάλλει 
πέραν της μιας αίτησης ανά προκήρυξη.  

 
Σχετικά με τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) ο ΚΟΑΠ θα 
προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που 
διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους σε ένα ενιαίο Μητρώο 
Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς 
και τα ΙΒΑΝ των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ 
είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του. 
 
Έτσι οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε 
Μέτρο / Καθεστώς που  εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των 
αναδόχων του θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ 
και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα 
στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ. 
 
Στο παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που 
έχουν συμμετάσχει έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών 
Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν 
τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν  τα σχετικά έντυπα 
που θα βρουν στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ, στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και του 
Τμήματος Δασών και να τα υποβάλουν στα  Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 



ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.3, Έκδοση 1 

   6 
 

 
Για την πληρωμή θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που είναι δηλωμένο στο Μητρώο 
Αιτητών του ΚΟΑΠ. 
 
8. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
 
Το Καθεστώς καλύπτει τη χρονική περίοδο 2014-2020. H περίοδος υποβολής των 
αιτήσεων αρχίζει στις 27 Απριλίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2016. 
 
9.  Παραλαβή αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο Καθεστώς «Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων» συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης, (Έντυπο με κωδικό ΠΑΑ 
2014-2020, Καθεστώς 8.3, Έκδοση 1. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τις Δασικές 
Περιφέρειες στην οποία εμπίπτει το έργο/δέσμευση. 
 
10. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
 
Η αίτηση για το Καθεστώς 8.3 πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω  δικαιολογητικά 
όπως: 
 

 Τίτλο ιδιοκτησίας  

 Τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται με ευδιάκριτο χρώμα το/α 
προτεινόμενο/α   τεμάχια στα οποία θα εφαρμοστεί το έργο/α.  

 Προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, ότι το έργο προνοείται στο Σχέδιο Προστασίας των Δασών. 
 

 Όπου εφαρμόζεται:  
 

 Ενοικιαστήριο έγγραφο  / έγγραφο παραχώρησης και γραπτή συγκατάθεση 
του ιδιοκτήτη για υλοποίηση του  έργου, στην περίπτωση ενοικίασης γης, 
 διάρκειας όσοι είναι η δέσμευση του έργου 

 Εγκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο  

 Απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο  

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται 
οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) 

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με 
τα συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία 
εκδόθηκε η άδεια 

 Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 
ιδιοκτήτης για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση, για όσο διάστημα ισχύουν 
οι δεσμεύσεις 

 Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης   

 Πιστοποιητικό παραχώρησης τουρκοκυπριακής γης  
 

11. Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών/Έργων 
 
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 τις τρεις γενικές κατηγορίες έργων, όπως 
αυτές φαίνονται πιο κάτω: 
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i. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών 

ii. Διαχείριση της βλάστησης 

iii. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για 
την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. 

Τα επιλέξιμα έργα κατά γενική κατηγορία στην παρούσα προκήρυξη είναι: 
 

1. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών: 

 Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων 

 Συντήρηση δασικών δρόμων 

 Κατασκευή υδατοδεξαμενών 

 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας 

 

2. Διαχείριση της βλάστησης: 

 Καλλιέργεια αγρών  

 Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις 

 Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων 

 

3. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών: 

 Κατασκευή πυροφυλακίων  

 Κατασκευή και βελτίωση  θέσεων παρατήρησης 

 Βελτίωση συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών 

 Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών 

 

 Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας  

 
Σε επίπεδο δικαιούχου πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
 

 Αιτητές που έχουν ήδη εγκριθεί από άλλο επενδυτικό σχέδιο το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ίδια επένδυση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή 
δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι. 

 Αιτητές 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 επενδύσεων πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
 

 Οι επενδύσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που να ταξινομούνται από 
μέτριου έως υψηλού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς με βάση το χάρτη κινδύνου 
πυρκαγιάς - "Cyprus Fire Risk Index" (Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, Χάρτης 1). Οι 
προαναφερόμενες περιοχές φαίνονται με μωβ, κίτρινο και κόκκινο χρώμα στο 
χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση τον οποίο καταρτίστηκε το Σχέδιο 
Προστασίας των Δασών. 

 Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας του τεμαχίου που αφορά την επένδυση. Σε 
περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής να προσκομίζει 
γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη / των ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη 
ανάπτυξη και χρήση, για όσο διάστημα ισχύουν οι δεσμεύσεις. 
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 Για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίστηκε στην 
υπουργική διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, για 
όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, η παροχή της 
στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό 
διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο. Συναφείς πληροφορίες από την Εθνική 
Δασική Πολιτική ή το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα σχετικά με την αειφόρο 
διαχείριση των δασών που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές, θα 
θεωρούνται ισοδύναμα μέσα με τις αναφορές στα δασικά διαχειριστικά σχέδια. Για 
όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι κάτω από 100 εκτάρια και δεν καλύπτονται 
από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, η παροχή της στήριξης θα 
προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό 
διαχειριστικό σχέδιο, του οποίου έχει ετοιμαστεί πρότυπο προσχέδιο από το 
Τμήμα Δασών και παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV. 

 Προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, ότι το έργο προνοείται στο Σχέδιο Προστασίας των Δασών. Πρότυπο 
προσχέδιο της αίτησης για εξασφάλιση βεβαίωσης έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα 
Δασών και επισυνάπτεται στο Παράρτημα V. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου, παρουσιάζονται στη συνέχεια 
στο Κεφ. 12. 

 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του 
Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν 
είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ΦΠΑ. Τμήματα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, όποτε και θα επιδοτείται.  
 
Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τις  προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε 
επίπεδο έργου,  τις δεσμεύσεις  του δικαιούχου,  το μέγιστο ύψος οικονομικής 
ενίσχυσης, τις  επιλέξιμες δαπάνες  και τις κατευθυντήριες γραμμές για 
υλοποίηση των  έργων περιγράφονται κάτω από κάθε έργο ξεχωριστά στη 
συνέχεια. 

 

12. Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται  

 
12.1  Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων 
 

Περιλαμβάνει τη συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων πλάτους 5 - 10 m ή / και 10 m. 
 
12.2 Δικαιούχοι 
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές. 
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12.3 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι έργα που ξεκινούν να υλοποιούνται από την 1 
Ιανουαρίου 2017. 

 Ο χώρος της επένδυσης να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση με 
συμπαγή έκταση μεγαλύτερη από 1 ha. 

 Για τεμάχια γης που συμπεριλαμβάνονται στo Καθεστώς 8.1 “Δάσωση και 
δημιουργία δασωδών εκτάσεων”, η ελάχιστη έκταση καθορίζεται στο 0,5 ha. 

 Εάν οι προτεινόμενες για συντήρηση αντιπυρικές λωρίδες αφορούν μιαν από τις 
πιο κάτω περιπτώσεις, και δεδομένου ότι αυτές βρίσκονται εντός ή εφάπτονται με 
δάσος ή δασώδη έκταση, τότε το πιο πάνω κριτήριο της ελάχιστης συμπαγούς 
έκτασης (1 ha) δεν εφαρμόζεται :  

i. Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι 

ii. Μνημεία 

iii. Στρατόπεδα και πεδία βολής 

iv. Σκυβαλότοποι 

v. Καμινότοποι 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η πορεία της 
προτεινόμενης για συντήρηση αντιπυρικής λωρίδας. Σε περίπτωση που αιτητής 
είναι το Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός 
χάρτης ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος 
Δασών.  

 
12.4 Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι θα συντηρεί τις 
αντιπυρικές λωρίδες για 5 διαδοχικά έτη. Η συντήρηση να γίνεται κατά την 
περίοδο μεταξύ Απριλίου – Ιουλίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
δίνονται για την υλοποίηση του έργου "Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων" (βλ. 
Κεφ. 3.2.6).  

 Αίτημα πληρωμής προς τη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ να υποβάλλεται μέχρι 
τέλος Σεπτεμβρίου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 
12.4.1 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

 

Συντήρηση αντιπυρικής λωρίδας 
Μέγιστο Ύψος Οικονομικής 

Ενίσχυσης 

Πλάτους 5 - 10 m € 300 / km (για κάθε έτος συντήρησης) 

Πλάτους ˃ 10 m € 400 / km (για κάθε έτος συντήρησης) 

 
Σε περίπτωση που η αντιπυρική λωρίδα περιλαμβάνει και τις δυο πιο πάνω 
κατηγορίες πλάτους, τότε θα γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή της 
χρηματοδότησης. 
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12.4.2 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των 
αντιπυρικών λωρίδων. 
 

12.4.3 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 

 Να αφαιρείται όλη η βλάστηση κατά μήκος και πλάτος των αντιπυρικών λωρίδων 
χωρίς να γίνεται βαθιά εκσκαφή, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος  διάβρωσης του 
εδάφους. Η αφαίρεση της βλάστησης μπορεί να γίνεται και με χειρονακτικά μέσα. 

 Όπου η κλίση του εδάφους το επιτρέπει, να γίνεται εξομάλυνση του εδάφους, έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η διακίνηση οχημάτων με κίνηση και στους 4 τροχούς. 

 Να μη γίνεται συσσώρευση χώματος στα πρανή των αντιπυρικών λωρίδων έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους. 

 Σε περίπτωση που συγκεκριμένες αντιπυρικές λωρίδες σε συγκεκριμένο έτος δε 
χρειάζονται συντήρηση, π.χ. λόγω πυρκαγιάς, τότε μαζί με την υποβολή του 
αιτήματος πληρωμής στη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ, να προσκομίζεται 
σχετικό δικαιολογητικό. Στο δικαιολογητικό να αναγράφονται οι αντιπυρικές 
λωρίδες στις οποίες δεν έγινε η συντήρηση, καθώς και ο λόγος για τον οποίο δεν 
έγινε η συντήρηση.  

 

12.5 Συντήρηση δασικών δρόμων 
 
Περιλαμβάνει τη συντήρηση υφιστάμενων δασικών δρόμων. 
 

12.5.1 Δικαιούχοι  
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές. 
 

12.5.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Ο δασικός δρόμος να συνδέει δάσος ή δασώδη έκταση με το υφιστάμενο δίκτυο 
δρόμων. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η πορεία του 
προτεινόμενου για συντήρηση δασικού δρόμου. Σε περίπτωση που αιτητής είναι 
το Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός 
χάρτης ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος 
Δασών. 

Όσον αφορά τα έργα που ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2016, η επιλεξιμότητα 
των δράσεων τους ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2016.  
 
12.5.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι θα συντηρεί το 
δασικό δρόμο για 5 διαδοχικά έτη. Η συντήρηση να γίνεται κατά την περίοδο 
μεταξύ Απριλίου – Ιουλίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται 
στο Κεφ. 3.4.6. 
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 Αίτημα πληρωμής προς τη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ να υποβάλλεται μέχρι 
τέλος Σεπτεμβρίου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 
12.5.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

 
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τη συντήρηση του δασικού δρόμου 
ανέρχεται στα € 80/km για κάθε έτος συντήρησης. 
 

12.5.5 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των 
δασικών δρόμων. 
 

12.5.6  Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 

 Να συντηρείται όλο το οδόστρωμα των δρόμων χωρίς να γίνεται βαθιά εκσκαφή, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. 

 Το οδόστρωμα να είναι ομαλό και να έχει την κατάλληλη κλίση προς τα μέσα ή 
προς τα έξω, ώστε να απορρέουν τα νερά της βροχής. 

 Οι επιφανειακοί οχετοί (τουσιεμέδες) να διατηρούνται όπως έχουν 
κατασκευαστεί. 

 Να μη γίνεται συσσώρευση χώματος στα ρέματα και στα πρανή του δρόμου, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους. 

 Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι δασικοί δρόμοι και σε συγκεκριμένο έτος δε 
χρειάζονται συντήρηση, τότε με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής στη 
Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ, να προσκομίζεται σχετικό δικαιολογητικό. Στο 
δικαιολογητικό να αναγράφονται οι δασικοί δρόμοι στους οποίους δεν έγινε η 
συντήρηση και οι λόγοι για τον οποίους δεν έγινε η συντήρηση.  

 

12.6 Κατασκευή υδατοδεξαμενών 
 
α) Κατασκευή υδατοδεξαμενών κλειστού τύπου χωρητικότητας 90 m3 νερού και 
εγκατάσταση υδροστομίου το οποίο θα τροφοδοτεί με νερό το σύστημα 
πυρασφάλειας ή / και τα πυροσβεστικά οχήματα ή  

β) Κατασκευή υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου χωρητικότητας 300 m3 νερού και 
άνω, για τροφοδότηση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων, καθώς και εγκατάσταση 
υδροστομίου το οποίο θα τροφοδοτεί τα πυροσβεστικά οχήματα.  

 

12.6.1 Δικαιούχοι  
 
To Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές. 
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12.6.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Τα τεμάχια γης εντός των οποίων θα κατασκευάζονται οι υδατοδεξαμενές θα 
πρέπει να είναι δάσος ή δασώδης έκταση ή να απέχουν το μέγιστο 5 km σε 
οριζόντια γραμμή επί τοπογραφικού χάρτου, από τα όρια δάσους ή δασώδους 
έκτασης. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις των 
προτεινόμενων για κατασκευή υδατοδεξαμενών καθώς και οι θέσεις 
εγκατάστασης των υδροστομίων. Σε περίπτωση που αιτητής είναι το Τμήμα 
Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός χάρτης ο 
οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος Δασών.  

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) προς την υδατοδεξαμενή 
και το υδροστόμιο. Για αιτήσεις που θα γίνονται τόσο από το Τμήμα Δασών όσο 
και από άλλους αιτητές και αφορούν έργα εντός Κρατικών Δασών, το δικαίωμα 
διόδου σημαίνει "Βεβαίωση" από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, ότι με την 
άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του για πρόσβαση στο έργο. Η 
βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση με τη 
χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή λειτουργική κατάσταση του 
έργου.  

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
η άδεια. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών καθώς αυτό εξαιρείται από 
την έκδοση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής εφόσον η ανάπτυξη γίνεται 
εντός κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.  

 Προσκόμιση ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού ποιότητας σε 
περίπτωση κατασκευής υδατοδεξαμενής από άλλο υλικό εκτός από σκυρόδεμα 
όπως για παράδειγμα μέταλλο, πλαστικό, ίνες γυαλιού κλπ 

 Σε περίπτωση κατασκευής ανοικτού τύπου υδατοδεξαμενής, τότε το βάθος της να 
είναι τουλάχιστον 4 m. 

 
12.6.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι θα διατηρεί την 
υδατοδεξαμενή και το υδροστόμιο σε λειτουργήσιμη κατάσταση για 10 διαδοχικά 
έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 Η πληρότητα της υδατοδεξαμενής να είναι 100%, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Για σκοπούς πυρόσβεσης η χρήση του νερού να γίνεται ελεύθερα από 
οποιονδήποτε. 
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12.6.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης    
 

Κατασκευή υδατοδεξαμενής 
Μέγιστο Ύψος Οικονομικής 

Ενίσχυσης 

i. Κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 90 m3 € 25.000 

ii. Ανοικτή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 300 m3 

και άνω 
€ 50.000 

 
12.6.5 Επιλέξιμες δαπάνες 

  
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα: 

 Δαπάνες που απαιτούνται για ετοιμασία σχεδίων / μελετών, κλπ. 

 Επίβλεψη του έργου από μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ (όπου απαιτείται). 

 Κατασκευή υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα ή αγορά και τοποθέτηση 
υδατοδεξαμενής από άλλο υλικό (μέταλλο, πλαστικό, ίνες γυαλιού κλπ.). 

 Αγορά και εγκατάσταση υδροστομίου. 

 Τοποθέτηση χάρτη στον οποίο θα φαίνονται η χωροταξική τοποθέτηση των 
πυροσβεστικών φωλιών, του υδροστομίου και οι οδηγίες χρήσης τους. 

Σημείωση: Τα έξοδα συντήρησης της υδατοδεξαμενής για την περίοδο των 10 ετών, 
όπως προνοείται στις δεσμεύσεις δικαιούχου, δεν είναι επιλέξιμα. 
 

12.6.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 

 Οι υδατοδεξαμενές να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν 
την αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. 

 Να γίνεται εγκατάσταση υδροστομίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
εφαρμόζονται στην Κύπρο (Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία), σε 
κατάλληλο σημείο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πίεση λειτουργίας και 
πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. 

 Η σύνδεση της υδατοδεξαμενής με το υδροστόμιο να γίνεται με αγωγό διαμέτρου 
τουλάχιστον 75mm. 

 Σε περίπτωση που ο αγωγός τροφοδότησης ή εξαγωγής κλπ. είναι από πλαστικό 
υλικό, να τοποθετείται σε βάθος τουλάχιστον 50 cm κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. 

 Οι επιφανειακοί αγωγοί να είναι επιψευδαργυρομένοι (γαλβανιζέ).  

 Σε περίπτωση που η υδατοδεξαμενή είναι κλειστού τύπου, να διαθέτει στην 
οροφή της θυρίδα επίσκεψης η οποία να κλειδώνει. Να τοποθετούνται εσωτερική 
και εξωτερική σκάλα για τις εργασίες συντήρησης της υδατοδεξαμενής. 

 Αν το υλικό κατασκευής της υδατοδεξαμενής δεν είναι πυρίμαχο τότε αυτή να 
τοποθετείται υπόγεια. 

 Σε περίπτωση που η υδατοδεξαμενή είναι από άλλο υλικό εκτός από σκυρόδεμα, 
όπως μέταλλο, πλαστικό, ίνες γυαλιού κλπ. να τοποθετείται σε βάση από 
σκυρόδεμα. Η βάση να κατασκευάζεται σύμφωνα με τεχνική  μελέτη από μέλος 
του ΕΤΕΚ και να προηγείται εξασφάλιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής. 

Ο όρος για εξασφάλιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής για την κατασκευή 
της βάσης από σκυρόδεμα, δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών. 

 Τουλάχιστον δέκα μέρες πριν τον έλεγχο για την τελική έγκριση για 
χρηματοδότηση, η υδατοδεξαμενή να γεμίσει με νερό και να ελεγχτεί από αρμόδιο 
λειτουργό του Τμήματος Δασών για τυχόν διαρροές νερού. Σε περίπτωση που 
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υπάρχουν διαρροές νερού, δεν θα εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου μέχρι 
αυτές να διορθωθούν. 

 
12.7 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας 
 
Προνοεί την εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών και την κατασκευή / εγκατάσταση 
υδατοδεξαμενής (όπου απαιτείται) χωρητικότητας 30 m3 ή 90 m3  νερού, σε περιοχές 
που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου που 
καταγράφονται πιο κάτω.  
 

12.7.1 Δικαιούχοι  
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές. 
 

12.7.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Η εγκατάσταση των συστημάτων πυρασφάλειας να γίνεται κατά μήκος κύριων 
δρόμων, σε κατασκηνωτικούς ή εκδρομικούς χώρους, σε στρατόπεδα και σε 
μοναστήρια που βρίσκονται εντός ή να εφάπτονται με δάσος ή δασώδη έκταση. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η θέση του 
προτεινόμενου για εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας. Σε περίπτωση που 
αιτητής είναι το Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται 
δασικός χάρτης ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του 
Τμήματος Δασών.  

 Προσκόμιση σχεδίου κλίμακας 1:1000 στο οποίο να φαίνονται οι θέσεις των 
πυροσβεστικών φωλιών, των αγωγών νερού, των φρεατίων, του υδροστομίου και 
της υδατοδεξαμενής (όπου απαιτείται). 

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
η άδεια. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών καθώς αυτό εξαιρείται από 
την έκδοση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής εφόσον η ανάπτυξη γίνεται 
εντός κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.  

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) προς το χώρο που θα 
κατασκευαστεί το σύστημα πυρασφάλειας. Για αιτήσεις που θα γίνονται, τόσο από 
το Τμήμα Δασών όσο και από άλλους αιτητές, και αφορούν έργα εντός Κρατικών 
Δασών, το δικαίωμα διόδου σημαίνει "Βεβαίωση" από το Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών, ότι με την άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του για 
πρόσβαση στο έργο. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον ίση με τη χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή 
λειτουργική κατάσταση του έργου.  

 Σε περίπτωση που για την τροφοδότηση του συστήματος πυρασφάλειας με νερό, 
είναι απαραίτητη η κατασκευή υδατοδεξαμενής, να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω: 

i. εάν το σύστημα πυρασφάλειας θα υδροδοτεί μέχρι (10) δέκα 
πυροσβεστικές φωλιές τότε η υδατοδεξαμενή να είναι χωρητικότητας 30 m³ 
νερού, 
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ii. εάν το σύστημα πυρασφάλειας θα υδροδοτεί πέραν των (10) δέκα 
πυροσβεστικών φωλιών, τότε η υδατοδεξαμενή να είναι χωρητικότητας 90 
m³ νερού 

 
12.7.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι το σύστημα 
πυρασφάλειας θα διατηρείται σε λειτουργήσιμη κατάσταση για 5 διαδοχικά έτη 
μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 Να τοποθετηθεί χάρτης σε περίοπτη θέση στον οποίο θα φαίνονται η χωροταξική 
τοποθέτηση των πυροσβεστικών φωλιών, του υδροστομίου και οι οδηγίες χρήσης 
τους. 

 
12.7.4  Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

 
Το Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την εγκατάσταση συστήματος 
πυρασφάλειας παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. 
 

Α/Α Μέγιστο ποσό Ενίσχυσης για το έργο 3.6 - Σύστημα πυρασφάλειας  

Χωρητικότητα 
υδατοδεξαμενής 

Μέγιστο 
ύψος 

οικονομικής 
ενίσχυσης 

Αριθμός 
πυροσβεστικών 

φωλιών 

Μέγιστο ύψος 
οικονομικής 

ενίσχυσης ανά 
πυροσβεστική φωλιά 

Συνολικό 
Μέγιστο 

ύψος 
οικονομικής 
ενίσχυσης 

i.  30 m
3
 € 10000 Μέχρι 10 

€ 1500 
€ 25000 

ii.  90 m
3
 € 25000  > 10 € 70000 

 
12.7.5  Επιλέξιμες δαπάνες 

 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα: 

 Δαπάνες που απαιτούνται για ετοιμασία σχεδίων / μελετών. 

 Επίβλεψη του έργου από μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ (όπου απαιτείται). 

 Χάραξη του συστήματος πυρασφάλειας στο έδαφος (αγωγοί, πυροσβεστικές 
φωλιές, φρεάτια, υδροστόμιο, υδατοδεξαμενή, σύστημα ενίσχυσης πίεσης νερού, 
γεννήτρια, κλπ.). 

 Εγκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας (αγωγοί, πυροσβεστικές φωλιές, 
φρεάτια, υδροστόμιο, υδατοδεξαμενή, σύστημα ενίσχυσης πίεσης νερού, 
γεννήτρια, τοποθέτηση χάρτη, κλπ.). 

Σημείωση: Τα έξοδα συντήρησης του συστήματος πυρασφάλειας για την περίοδο των 
5 ετών, όπως προνοείται στις δεσμεύσεις δικαιούχου, δεν είναι επιλέξιμα. 

 
12.7.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 

 

 Το έργο να υλοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την αρχική αίτηση 
και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. 

 Να διασφαλίζεται η τροφοδότηση του συστήματος πυρασφάλειας με νερό είτε 
από αγωγό νερού είτε από υδατοδεξαμενή. 
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 Να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος (ικανοποιητική πίεση, 
κατάλληλος εξοπλισμός). 

 Σε περίπτωση κατασκευής υδατοδεξαμενής, αυτή να γίνεται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για το έργο "Κατασκευή υδατοδεξαμενής". 

 Σε περίπτωση που ο αγωγός τροφοδότησης θα είναι από πλαστικό, τότε να 
τοποθετείται σε βάθος τουλάχιστον 50 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 

 Οι επιφανειακοί αγωγοί, να είναι μεταλλικοί σωλήνες επιψευδαργυρωμένοι 
(γαλβανιζέ), για λόγους προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 Σε κάθε πυροσβεστική φωλιά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης. 

 Η επιλογή των θέσεων των πυροσβεστικών φωλιών να γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα: 

i. Τον κίνδυνο έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιάς  

ii. Την προσβασιμότητα 

iii. Τη μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ των πυροσβεστικών φωλιών, η 
οποία ορίζεται στα 70 m. 

 
12.8  Καλλιέργεια αγρών 
 

12.8.1 Δικαιούχοι 
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές. 
 

12.8.2  Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Οι αγροί να έχουν έκταση τουλάχιστον 0,3 ha και να εφάπτονται με δάσος ή 
δασώδη έκταση με συμπαγή έκταση τουλάχιστον 1 ha. 

 Οι αγροί να μη χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς. 

 Οι αγροί να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο 
Πρόγραμμα / Σχέδιο. 

 Το μέγιστο πλάτος της ζώνης εντός της οποίας θα επιδοτούνται αγροί είναι 300m 
(οριζόντια απόσταση επί χάρτου) από την οροθετική γραμμή του δάσους ή της 
δασώδους έκτασης. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η θέση του 
προτεινόμενου για καλλιέργεια αγρού. Σε περίπτωση που αιτητής είναι το Τμήμα 
Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός χάρτης ο 
οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος Δασών. 

 

12.8.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι η 
καλλιέργεια του αγρού θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για 5 διαδοχικά έτη. Η 
καλλιέργεια να γίνεται κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου. 

 Αίτημα πληρωμής προς τη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ να υποβάλλεται 
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να 
προκληθούν σε ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και 
κατά την περίοδο που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 
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12.8.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης  
 

Καλλιέργεια αγρού Μέγιστο Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης 

Χέρσα εδάφη 
€ 67,5 / daa (τυπική δαπάνη) 

 
(για κάθε έτος καλλιέργειας / τυπική δαπάνη) 

Εδάφη που καλλιεργούνται και 
χρηματοδοτήθηκαν την 

προηγούμενη 

€ 45 / daa (τυπική δαπάνη) (για κάθε έτος 

καλλιέργειας / τυπική δαπάνη) 

 

Το ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια του αγρού θα καταβάλλεται για 
κάθε έτος καλλιέργειας.  

 
12.8.5  Επιλέξιμες δαπάνες  

 
Ανάλογα της έκτασης που θα γίνει καλλιέργεια, θα καταβάλλεται και η οικονομική 
ενίσχυση στη βάση τυπικής δαπάνης (standard cost). Η προσκόμιση τιμολογίων ή 
άλλων λογιστικών εγγράφων δεν είναι υποχρεωτική.  
 

12.8.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 

 Με την καλλιέργεια να αφαιρείται η χαμηλή βλάστηση εκτός των δέντρων σε 
επιφάνεια 300 m. 

 Η καλλιέργεια να γίνεται κατά την περίοδο  Μαΐου - Ιουνίου. 

 
12.9 Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις 
 
Περιλαμβάνει κλαδεύσεις και αραιώσεις δέντρων ή / και θάμνων (όπου χρειάζονται), 
αφαίρεση της χαμηλής βλάστησης, συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων. 
  

12.9.1 Δικαιούχοι  
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές. 
 

12.9.2 Προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
  

 Η προτεινόμενη περιοχή για εφαρμογή των δασοκομικών μέτρων να 
χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση. 

 Ο βαθμός εδαφοκάλυψης (το ποσοστό της επιφάνειας του εδάφους που 
καλύπτεται από την προβολή της κόμης όλων των δέντρων που συνθέτουν τη 
συστάδα) να είναι ίσος ή  μεγαλύτερος του 30%. Να εμπίπτει σε τουλάχιστον μιαν 
από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

i. να εφάπτεται δασικού ή δημόσιου δρόμου 

ii. να εφάπτεται με στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή πεδία βολής 

iii. να εφάπτεται με καμινότοπους 

iv. να εφάπτεται με σκυβαλότοπους 
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v. να εφάπτεται με κατασκηνωτικό ή εκδρομικό χώρο 

vi. να εφάπτεται με αντιπυρική λωρίδα 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο να φαίνεται η προτεινόμενη 
περιοχή για εφαρμογή των δασοκομικών μέτρων. Σε περίπτωση που αιτητής είναι 
το Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός 
χάρτης ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος 
Δασών.  

 Προσήμανση (όπου χρειάζεται) από δασολόγο / δασοπόνο. 

 Η οικονομική ενίσχυση για εφαρμογή δασοκομικών μέτρων θα καταβάλλεται για 
εργασίες που θα γίνονται σε απόσταση μέχρι και 30 m από δασικούς / δημόσιους 
δρόμους / αντιπυρικές λωρίδες.  

 Η οικονομική ενίσχυση για εφαρμογή δασοκομικών μέτρων θα καταβάλλεται για 
εργασίες που θα γίνονται σε απόσταση μέχρι και 30 m περιμετρικά των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πεδίων βολής, των καμινότοπων, των 
σκυβαλότοπων, των κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων. 

 Σε περιοχές όπου ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιάς είναι υψηλός, οι 
αραιώσεις και κλαδεύσεις των δέντρων και των θάμνων να επεκτείνονται μέχρι και 
100 m από δασικούς / δημόσιους δρόμους / αντιπυρικές λωρίδες, στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις και πεδία βολής, καμινότοπους, σκυβαλότοπους, κατασκηνωτικούς 
και εκδρομικούς χώρους. Επομένως θα καταβάλλεται η ανάλογη οικονομική 
ενίσχυση για τις αντίστοιχες εργασίες.  

 

12.9.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τις δασοκομικές εργασίες να γίνεται σε 
εγκεκριμένο χώρο διαχείρισης κλαδεμάτων και φυτικών αποβλήτων και με την 
υποβολή του αιτήματος πληρωμής στη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ, να 
προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση. 

 
12.9.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης  

 
Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και 

δασώδεις εκτάσεις 
Μέγιστο Ύψος Οικονομικής 

Ενίσχυσης 

1. Βαθμός εδαφοκάλυψης 30-50% 

1α. Αφαίρεση χαμηλής βλάστησης, συλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων 

€ 300 / daa (τυπική δαπάνη) 

1β. Κλάδευση, αραίωση, συλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση  αποκλαδιών 

€ 250 / daa (τυπική δαπάνη) 

2. Βαθμός εδαφοκάλυψης > 50%  

2α. Αφαίρεση χαμηλής βλάστησης, συλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων 

€ 600 / daa (τυπική δαπάνη) 

2β. Κλάδευση, αραίωση, συλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση αποκλαδιών. 

€ 500 / daa (τυπική δαπάνη) 
 

 
Ο βαθμός εδαφοκάλυψης θα μετριέται διαφορετικά για τις κλαδεύσεις και αραιώσεις 
όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα (1β. και 2β.) με τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων ή / και μέσω επιτόπιων μετρήσεων και διαφορετικά για την αφαίρεση 
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χαμηλής βλάστησης όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα (1α. και 2α.) μέσω 
επιτόπιων μετρήσεων. Ως εκ τούτου κι οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα. 
 

12.9.5 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Ανάλογα της έκτασης που θα εφαρμοστούν τα δασοκομικά μέτρα, θα καταβάλλεται 
και η οικονομική ενίσχυση στη βάση τυπικής δαπάνης (standard cost). Η προσκόμιση 
τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων δεν είναι υποχρεωτική. 
 

12.9.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 

 Η εφαρμογή δασοκομικών μέτρων προνοεί συνδυασμένες εργασίες δηλαδή      
αφαίρεση της χαμηλής βλάστησης ή / και κλαδεύσεις και αραιώσεις δέντρων και 
θάμνων και απομάκρυνση της αφαιρεθείσας καύσιμης ύλης. 

 Η εργασία να γίνεται με τη χρήση ελαφριού τύπου μηχανημάτων ή / και 
χειρονακτικά μέσα. Να μη γίνεται εκσκαφή του εδάφους για να μην αλλοιώνεται το 
υφιστάμενο ανάγλυφο της περιοχής). 

 
12.10 Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα  

δρόμων  
Το έργο περιλαμβάνει κόψιμο χόρτων και χαμηλών θάμνων, συλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση υπολειμμάτων, σε ερείσματα δρόμων σε λωρίδα πλάτους μέχρι 1,5 m.  
 

12.10.1 Δικαιούχοι  
 
To Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές. 

 

12.10.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου  
 

 Ο δρόμος να είναι δασικός ή δημόσιος. 

 Σε περίπτωση δημόσιου δρόμου τότε αυτός να απέχει το μέγιστο 2 km από δάσος 
ή δασώδη έκταση (Φυσική Βλάστηση), όπως φαίνεται στο Χάρτη 2, στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται ο 
προτεινόμενος δρόμος ή τα τμήματα του δρόμου όπου θα γίνει το κόψιμο των 
χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων. Σε περίπτωση που αιτητής είναι το 
Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός χάρτης 
ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος Δασών.  

 Προσκόμιση συγκατάθεσης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ή από τις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο αρμόδιος φορέας 
για το δρόμο όπου θα πραγματοποιηθεί το έργο.  

 Όσον αφορά τα έργα που ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2016, η επιλεξιμότητα των 

δράσεων τους ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2016. 

 
12.10.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι το κόψιμο 
των χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων θα επαναλαμβάνεται κάθε 
χρόνο για 5 διαδοχικά έτη. Η εργασία αυτή να γίνεται κατά την περίοδο 
Απριλίου – Ιουνίου. 
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 Αίτημα πληρωμής προς τη Μονάδα Εφαρμογής του ΠΑΑ να υποβάλλεται 
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να 
προκληθούν σε ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και 
κατά την περίοδο που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τις δασοκομικές εργασίες να γίνεται 
σε εγκεκριμένο χώρο  διαχείρισης κλαδεμάτων και φυτικών αποβλήτων. 

 

12.10.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 
 
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για το κόψιμο, τη συλλογή, τη φόρτωση και 
την απομάκρυνση των χόρτων και ανεπιθύμητων θάμνων που βρίσκονται σε 
ερείσματα δρόμων ανέρχεται στα € 500 / km και καλύπτει και τα δύο ερείσματα, για 
κάθε έτος υλοποίησης του έργου.  
 

12.10.5 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόψιμο, η συλλογή, η φόρτωση και η απομάκρυνση των 
χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων.  
 

12.10.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 
Η εργασία να γίνεται με τη χρήση ελαφριού τύπου μηχανημάτων ή / και με 
χειρονακτικά μέσα. Να μη γίνεται εκσκαφή του εδάφους έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται 
το υφιστάμενο ανάγλυφο της περιοχής. 

 
12.11 Κατασκευή πυροφυλακίων 
 

12.11.1 Δικαιούχοι 
  

To Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές. 

 

12.11.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Τα πυροφυλάκια να παρέχουν απρόσκοπτη θέα για παρατήρηση της γύρω 
περιοχής. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η θέση του 
προτεινόμενου για κατασκευή πυροφυλακίου. Σε περίπτωση που αιτητής είναι το 
Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός χάρτης 
ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος Δασών.  

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία να αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) προς το χώρο που θα 
κατασκευαστεί το πυροφυλάκιο. Για αιτήσεις που θα γίνονται, τόσο από το Τμήμα 
Δασών όσο και από άλλους αιτητές, και αφορούν έργα εντός Κρατικών Δασών, το 
δικαίωμα διόδου σημαίνει "Βεβαίωση" από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, ότι 
με την άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του για πρόσβαση στο έργο. Η 
βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση με τη 
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χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή λειτουργική κατάσταση του 
έργου.  

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
η άδεια. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών καθώς αυτό εξαιρείται από 
την έκδοση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής εφόσον η ανάπτυξη γίνεται 
εντός κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.  

 

12.11.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι το πυροφυλάκιο 
θα διατηρείται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και θα στελεχώνεται κατά την περίοδο 
Μαΐου - Νοεμβρίου κάθε έτους, για 10 διαδοχικά έτη μετά την καταβολή της 
τελευταία πληρωμής. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 

12.11.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 
 
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την κατασκευή πυροφυλακίου ανέρχεται 
στις € 100.000.  

 

12.11.5 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα:  

 Δαπάνες που απαιτούνται για ετοιμασία σχεδίων / μελετών. 

 Επίβλεψη του έργου από μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ (όπου απαιτείται). 

 Κατασκευή πυροφυλακίου. 

 Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού πυροφυλακίου. 

Σημείωση: Τα έξοδα συντήρησης του πυροφυλακίου για την περίοδο των 10 ετών, 
όπως προνοείται στις δεσμεύσεις δικαιούχου, δεν είναι επιλέξιμα. 

 

12.11.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 
Τα πυροφυλάκια να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την 
αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί.  

 

12.12 Κατασκευή θέσεων παρατήρησης 
 

12.12.1 Δικαιούχοι  
 
To Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές. 
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12.12.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Οι θέσεις παρατήρησης να παρέχουν απρόσκοπτη θέα για παρατήρηση της γύρω 
περιοχής. 

 Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται η θέση της 
προτεινόμενης για κατασκευή θέσης παρατήρησης. Σε περίπτωση που αιτητής 
είναι το Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζεται δασικός 
χάρτης ο οποίος να φέρει τη σφραγίδα του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος 
Δασών.  

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) προς το χώρο που θα 
κατασκευαστεί η θέση παρατήρησης. Για αιτήσεις που θα γίνονται, τόσο από το 
Τμήμα Δασών όσο και από άλλους αιτητές, και αφορούν έργα εντός Κρατικών 
Δασών, το δικαίωμα διόδου σημαίνει "Βεβαίωση" από το Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών, ότι με την άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του για 
πρόσβαση στο έργο. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον ίση με τη χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή 
λειτουργική κατάσταση του έργου.   

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
η άδεια. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών καθώς αυτό εξαιρείται από 
την έκδοση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής εφόσον η ανάπτυξη γίνεται 
εντός κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

 
12.12.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι η θέση 
παρατήρησης θα διατηρείται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και θα στελεχώνεται 
κατά την περίοδο Μαΐου - Νοεμβρίου κάθε έτους, για 5 διαδοχικά έτη μετά την 
καταβολή της τελευταίας πληρωμής. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να 
προκληθούν σε ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και 
κατά την περίοδο που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 

 
12.12.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

  
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την κατασκευή θέσης παρατήρησης 
ανέρχεται στις € 30.000.  

 

12.12.5 Επιλέξιμες δαπάνες  
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα:  

 Δαπάνες που απαιτούνται για ετοιμασία σχεδίων / μελετών. 

 Επίβλεψη του έργου από μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ (όπου απαιτείται). 

 Κατασκευή θέσης παρατήρησης. 

  Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού για τη θέση παρατήρησης. 
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Σημείωση: Τα έξοδα συντήρησης της θέσης παρατήρησης (εάν χρειάζονται) για την 
περίοδο των 5 διαδοχικών ετών, όπως προνοείται στις δεσμεύσεις δικαιούχου, δεν 
είναι επιλέξιμα. 

 
12.12.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 

 
Οι θέσεις παρατήρησης να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν 
την αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί.  

 
12.13 Βελτίωση θέσεων παρατήρησης 
 

12.13.1 Δικαιούχοι  
 
To Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές. 

 
12.13.2 Προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 

 

 Βελτίωση εν ενεργεία θέσεων παρατήρησης. 

 Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) προς το χώρο που θα γίνει 
η βελτίωση της θέσης παρατήρησης. Για αιτήσεις που θα γίνονται, τόσο από το 
Τμήμα Δασών όσο και από άλλους αιτητές, και αφορούν έργα εντός Κρατικών 
Δασών, το δικαίωμα διόδου σημαίνει "Βεβαίωση" από το Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών, ότι με την άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του για 
πρόσβαση στο έργο. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον ίση με τη χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή 
λειτουργική κατάσταση του έργου. 

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
η άδεια. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για το Τμήμα Δασών καθώς αυτό εξαιρείται από 
την έκδοση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής εφόσον η ανάπτυξη γίνεται 
εντός κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

 
12.13.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι η θέση 
παρατήρησης θα διατηρείται σε λειτουργήσιμη κατάσταση και θα στελεχώνεται 
κατά την περίοδο Μαΐου - Νοεμβρίου κάθε έτους, για 5 διαδοχικά έτη μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 

 Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές δυνατό να προκληθούν σε 
ξένες περιουσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατά την περίοδο 
που ισχύουν οι δεσμεύσεις. 
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12.13.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης: 
  

Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τη βελτίωση θέσης παρατήρησης 
ανέρχεται στις € 15.000.  

 
12.13.5 Επιλέξιμες δαπάνες  

 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα:  

 Δαπάνες που απαιτούνται για εξασφάλιση ετοιμασία σχεδίων / μελετών. 

 Επίβλεψη του έργου από μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ (όπου απαιτείται), 

εάν χρειάζεται επέκταση της θέσης παρατήρησης. 

 Βελτίωση της θέσης παρατήρησης. 

 Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού της θέσης παρατήρησης.  

Σημείωση: Τα έξοδα συντήρησης της θέσης παρατήρησης (εάν χρειάζονται) 
για την περίοδο των 5 ετών, όπως προνοείται στις δεσμεύσεις, δεν είναι 
επιλέξιμα. 
 

12.13.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 
Η βελτίωση των θέσεων παρατήρησης να γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια που 
συνοδεύουν την αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. 

 
12.14 Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών 
 
Αγορά εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών προηγμένης τεχνολογίας, που θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών που θα 
ενισχύσουν το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. 
 

12.14.1 Δικαιούχοι  
 
 Το Τμήμα Δασών. 
 

12.14.2 Προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Λειτουργία υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών. 

 
12.15 Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 
Ο δικαιούχος με την υπογραφή της συμφωνίας θα δεσμεύεται ότι το σύστημα 
τηλεπικοινωνιών που θα βελτιωθεί, θα λειτουργεί για 5 διαδοχικά έτη μετά την 
καταβολή της τελευταίας πληρωμής. 

 
12.15.1 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης: 

 
To μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις € 70.000 ανά αίτηση.  
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12.15.2 Επιλέξιμες δαπάνες  
 

 Αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. 

 Αγορά λογισμικού/ών λειτουργίας / διαχείρισης του εξοπλισμού 

τηλεπικοινωνιών που θα εγκατασταθεί. 

 
12.15.3 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 

 
Η ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνιών να γίνεται 
σύμφωνα με τα όσα προνοούνται στην αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία 
που έχει υπογραφεί.  

 
12.16 Βελτίωση αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών 
 
Αγορά λογισμικών ή / και εξοπλισμού, που θα συμβάλει στη βελτίωση του 
υφιστάμενου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών που καλύπτει δάση και δασώδεις 
εκτάσεις. 
 

12.16.1 Δικαιούχοι  
 
To Τμήμα Δασών. 
 

12.16.2 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
 

 Υφιστάμενο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών που καλύπτει δάση και δασώδεις 
εκτάσεις.  

 
12.16.3 Δεσμεύσεις δικαιούχου 

 

 Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού ή / και εξοπλισμού, τότε αυτό πρέπει να  
λειτουργεί για 5 διαδοχικά έτη. 

 Σε περίπτωση αναβάθμισης του υφιστάμενου λογισμικού ή / και εξοπλισμού, 
τότε αυτή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση και για περίοδο 5 διαδοχικών 
ετών. 

 
12.16.4 Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

 
To μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις € 100.000 ανά αίτηση.  

 
12.16.5 Επιλέξιμες δαπάνες  

 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τα ακόλουθα:  

 Aγορά λογισμικών ή / και εξοπλισμού, εγκατάστασή τους και αναβάθμισή τους για 
5 διαδοχικά έτη. 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων λογισμικών ή / και εξοπλισμού σε ετήσια βάση για 5 
διαδοχικά έτη. 
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12.16.6 Κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση του έργου 
 
Η βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών να γίνεται σύμφωνα με τα όσα 
προνοούνται στην αρχική αίτηση και σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. 
 
13. Ποσό και ποσοστό στήριξης 

 
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο ξεχωριστά παρουσιάζεται στο 
Κεφ. 12. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης που 
αναφέρεται για τα διάφορα έργα, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα 
διαφοροποίησης του ύψους αυτού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.  
 
14. Μοριοδότηση / Κριτήρια βαθμολόγησης των Αιτήσεων 
 
Θα γίνεται βαθμολόγηση των αιτήσεων οι οποίες πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 
όπως αυτές καταγράφονται για κάθε έργο ξεχωριστά στο Κεφ.12 σύμφωνα με τα 
κριτήρια βαθμολόγησης όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα I (Σχετικοί είναι 
και οι Χάρτες 1 -2 που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ). 
 
Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, θα εγκρίνονται οι αιτήσεις που θα λαμβάνουν 
την πιο ψηλή βαθμολογία1. Αιτήσεις που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 
κάτω από 50 βαθμούς, θα απορρίπτονται. 
  
 
15. Έλεγχοι – Κυρώσεις 
 
Διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων 
 
 
Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του 
οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίο για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των 
πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για την υλοποίηση των επενδύσεων / 
δράσεων και για την εκτέλεση από τους αιτητές όλων των υποχρεώσεων τους που 
απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Καθεστώς. Είναι επίσης στη διακριτική 
ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές / πληροφορίες κρίνει 
σκόπιμο για διασταύρωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αίτηση. 
 
Με την υποβολή της αίτησης τους οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων 
αυτών από τον ΚΟΑΠ, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 
 
Διοικητικοί έλεγχοι 
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις στήριξης, τις αιτήσεις 
πληρωμής ή άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από έναν δικαιούχο ή 
τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που μπορούν και είναι ενδεδειγμένο να 
ελεγχθούν μέσω διοικητικών ελέγχων. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή 

                                            
1
 Η επιλογή θα γίνεται ανάμεσα σε αιτήσεις που αφορούν μόνο ίδια έργα. 
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των ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιούνται και των αποτελεσμάτων των 
επαληθεύσεων.  
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι όσον αφορά τις αιτήσεις στήριξης διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση της ενέργειας με τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις που θεσπίζονται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο ή στο πλαίσιο προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης ενώ οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής περιλαμβάνουν ιδίως, 
και στο μέτρο που ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής, την 
επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία 
ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη και τις δαπάνες που προέκυψαν και τις 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.  
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης 
διπλής χρηματοδότησης από άλλα Ευρωπαϊκά ή εθνικά καθεστώτα και από την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Όταν παρέχεται χρηματοδότηση από 
άλλες πηγές, οι εν λόγω έλεγχοι διασφαλίζουν ότι η συνολική στήριξη που 
λαμβάνεται δεν παραβιάζει τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσά ή ποσοστά στήριξης. 
 
Επιτόπιοι έλεγχοι  
 
Με τους επιτόπιους έλεγχους επαληθεύεται ότι η ενέργεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες και ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις 
δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 
επίσκεψης. Διασφαλίζεται δε ότι η ενέργεια είναι επιλέξιμη για χορήγηση στήριξης 
από το ΕΓΤΑΑ. 
 
Σε συνδυασμό με τους διοικητικούς έλεγχους, επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των 
δεδομένων που δηλώνονται από τον δικαιούχο σε σχέση με τα δικαιολογητικά 
έγγραφα.  
 
Τέλος με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η χρήση ή η προβλεπόμενη 
χρήση της ενέργειας είναι συνεπής με τη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση 
στήριξης και με τη χρήση για την οποία χορηγήθηκε η στήριξη 
 
Επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται πριν την εξουσιοδότηση για πληρωμή σε ποσοστό 100%. 
Προκαταρκτικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πριν την εξουσιοδότηση για πληρωμή), μπορεί να 
γίνονται στα πλαίσια εξέτασης των αιτήσεων. Προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος 
μπορεί να διενεργηθεί και σε περιπτώσεις που το Τμήμα Δασών χρειάζεται να 
εξακριβώσει ή διευκρινίσει οτιδήποτε σχετικό με την αίτηση και η επί τόπου επίσκεψη 
είναι ο κατάλληλος τρόπος.  
 
Όλες οι παρατηρήσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφουν τόσο ο 
αρμόδιος Λειτουργός όσο και ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 
Τυχόν ενστάσεις στα ευρήματα υποβάλλονται από τον αιτητή επί του εντύπου του 
ελέγχου, για τα περαιτέρω. Η παρουσία του αιτητή ή αντιπροσώπου του είναι 
αναγκαία αφού θα πρέπει να προσυπογράψει το σχετικό έντυπο ελέγχου. Η αίτηση 
ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται, εφόσον ο δικαιούχος ή ο 
αντιπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Οι αιτητές 
ενημερώνονται για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου το μέγιστο 14 μέρες πριν τη 
διενέργεια του ελέγχου.  
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Εκ των υστέρων έλεγχοι  
 
Εκ των υστέρων έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά, μετά από την τελική πληρωμή με 
σκοπό την διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Καθεστώς. 
 
Λήψη αποφάσεων μετά τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων  ελέγχων 
  
Μετά από τη διενέργεια των αναγκαίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το Τμήμα Δασών προβαίνει στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων. Οι κυριότερες 
ενέργειες που μπορούν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη 
διευκρίνηση των ευρημάτων είναι: 

 Γραπτή ή και τηλεφωνική ενημέρωση του αιτητή για να προσκομίσει 
οποιεσδήποτε πληροφορίες (ελλείπουσες ή πρόσθετες) που αφορούν στην 
αίτησή του. Η προθεσμία που στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί ο αιτητής 
είναι συγκεκριμένη (15 εργάσιμες ημέρες από ημερομηνία επικοινωνίας). 

 Απόρριψη μέρους ή ολόκληρης της αίτησης. Σε περίπτωση μερικής 
απόρριψης θα πρέπει να πληρείται το κριτήριο της βιωσιμότητας για το μέρος 
της αίτησης που εγκρίνεται. 

 Έγκριση της αίτησης, προώθηση αιτήματος πληρωμής. 
 

16. Ενστάσεις 
 
Υποβολή ενστάσεων  
 
Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα ημερολογιακές μέρες 
μετά την ημερομηνία της επιστολής προκαταρκτικής έγκρισης ή απόρριψης. Μετά την 
πάροδο αυτής της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα 
σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει 
απαραίτητα να υποβάλλονται στο συγκεκριμένο έντυπο που διατίθεται στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δασών στο οποίο υποβλήθηκε αρχικά η 
αίτηση.   
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από την εκτέλεση των πληρωμών από τον ΚΟΑΠ 
θα παραλαμβάνονται και θα προωθούνται και αυτές στην Επιτροπή Ενστάσεων που 
έχει συσταθεί. Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα μέρες 
μετά την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή από τον ΚΟΑΠ. Μετά την πάροδο αυτής 
της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Και αυτές οι ενστάσεις πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δασών στα οποία 
υποβλήθηκε αρχικά η αίτηση. 
  
Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι της 
ένστασης και το σημείο ή τα σημεία για τα οποία υποβάλλεται η ένσταση. Για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται το συγκεκριμένο έντυπο που διατίθεται στα 
Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και όχι οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτητή. 
 
Αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης 
 
Μετά από την εξέταση της από ειδική Επιτροπή Ενστάσεων και μετά τη λήψη της 
απόφασης για την ένσταση, ενημερώνεται ο αιτητής με συστημένη επιστολή για την 
απόφαση της.  
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17. Παρατυπίες 
 
O ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες εκ μέρους των αιτητών που 
διαπιστώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, 
της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα 
αυτό. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία 
συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της ΕΕ που προκύπτει από πράξη ή 
παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να 
ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων 
που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό 
της ΕΕ, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.  
 
Για κάθε παρατυπία, ο ΚΟΑΠ παρέχει προς την Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)) λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 
του Κανονισμού (EK) αριθ.1848/2006. Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που 
προβλέπονται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς 
την Επιτροπή τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα 
προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης να κοινοποιηθούν στην OLAF 
σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 
1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη σειρά της δύναται 
να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων 
εφαρμογής του. 
 
18. Μειώσεις και αποκλεισμοί   
 
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων 
των οποιονδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς 
υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) του Περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών 
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει 
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον 
τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές 
ποινές.» Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή 
οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις 
αρμόδιες διωκτικές αρχές.  
 
Επιπλέον, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή μειώσεων και 
αποκλεισμών για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές στην αιτούμενη και 
μετρούμενη από την Αρμόδια Αρχή ποσότητα, την μη εκτέλεση υποχρεώσεων από 
τον αιτητή που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Καθεστώς και στις 
περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή.  
 
Περιπτώσεις επιβολής ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου 
και του επιλέξιμου ποσού χορηγίας 
 
Οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής εξετάζονται και καθορίζονται τα ποσά τα οποία 
είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: 
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α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση 
πληρωμής. (ποσό αιτήματος πληρωμής). 
 
β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα 
της αίτησης πληρωμής. (επιλέξιμο ποσό που θα ληφθεί υπόψη για την χορηγία).  
 
Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου α) υπερβαίνει το 
ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β) κατά ποσοστό άνω του 10 %, 
εφαρμόζεται μείωση στο ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β). Το ποσό της 
μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει 
την πλήρη ανάκτηση της στήριξης. 
 

Το ποσοστό της απόκλισης υπολογίζεται ως εξής: 
         ί              ί    

         ί    
     

 
Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την αίτηση / συμμετοχή 
στο Μέτρο 
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει υποχρέωση που 
απορρέει από την αίτηση / συμμετοχή στο Καθεστώς θα πρέπει ο δικαιούχος να 
επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που του καταβλήθηκε 
προσαυξημένο, κατά περίπτωση κατά τους τόκους. 
 
Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό 
εξέταση πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που 
έχουν καταβληθεί ανακτώνται προσαυξημένα, κατά περίπτωση κατά τους τόκους. 
Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου 
Καθεστώτος για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.  
 
Σε σοβαρότερες κατηγορίες, όπως π.χ. δόλος, παραποίηση κρατικών εγγράφων, ο 
ΚΟΑΠ μπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών, καθώς και σε 
αποκλεισμό από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Καθεστώτος για μέχρι και 
τρία έτη. 
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει τη μακροχρόνια 
του υποχρέωση / δέσμευση για διατήρηση των επιδοτημένων δράσεων μέσω του 
Καθεστώτος, για 5 χρόνια από την ημερομηνία τελικής πληρωμής που θα του γίνει 
από τον ΚΟΑΠ, τότε θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το ποσό που αναλογεί 
στο μέρος των δράσεων για τις οποίες δεν τηρείται η συγκεκριμένη πρόνοια, 
λαμβανομένου υπόψη και των ποινών που αναφέρονται πιο πάνω, προσαυξημένο, 
κατά περίπτωση κατά τους τόκους.   
 
Περιπτώσεις μη επιβολής ποινών 
 
Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: 
όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία: 

 θάνατος του δικαιούχου 

 μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία 

 σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην 
εκμετάλλευση 

 επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο 
των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου 

 καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων 
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 απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, 
εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης· 

o όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα 

o όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης 

αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το 

πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση 

o όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν 

ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις ή εάν η αρμόδια 

αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο   

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές αποδείξεις πρέπει 
να υποβάλλονται γραπτώς με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
εντός 15  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που μπορεί ο δικαιούχος ή ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του να πράξει αναλόγως.  
 
19. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
 
Οι αιτητές ενημερώνονται για τη λειτουργία στον ΚΟΑΠ αρχείου Προσωπικών 
Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001. 
 
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και 
των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι: 
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,  
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται 
στο σημείο (α),  
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 
  
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 
Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755. Αποδέκτες του αρχείου ή 
μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει, είναι: 
Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης 
ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και 
Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι 
Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. 
 
20. Δημοσιοποίηση των Στοιχείων των Αιτητών στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ 

(www.capo.gov.cy) 
        
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων 
κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα 
περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για 
φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), την 
επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα), τον 
δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα αντίστοιχα ποσά 
των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό 
έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η δημοσιοποίηση 
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πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την 
εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω Ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα 
δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των 
Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. 
 
21. Αλλαγή Ιδιοκτήτη 
 

Με βάση τον Κανονισμό 809/2014, άρθρο 8, σε περίπτωση μεταβίβασης της 
ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου, για το οποίο ήδη έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στο 
Καθεστώς ισχύουν τα πιο κάτω: 
(α) Εάν δεν έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι για την καταβολή  της οικονομικής 
ενίσχυσης, τότε δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στον αρχικό ιδιοκτήτη, 
(β) Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο νέο ιδιοκτήτη εάν: 
 
 Σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβίβασης, ο νέος ιδιοκτήτης 
ενημερώσει τη Μονάδα Εφαρμογής για τη μεταβίβαση και ζητήσει την οικονομική 
ενίσχυση, 
 Ο νέος ιδιοκτήτης υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
 Ο νέος ιδιοκτήτης πληροί τους όρους για τη χορήγηση της ενίσχυσης. 
 
Στην περίπτωση αυτή, όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προηγούμενου 
ιδιοκτήτη μεταβιβάζονται στο νέο ιδιοκτήτη. Όλες οι ενέργειες και δηλώσεις για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης που έγιναν από τον αρχικό ιδιοκτήτη πριν τη μεταβίβαση, 
μεταβιβάζονται (αποδίδονται) στο νέο ιδιοκτήτη. 
 
22. Διενέργεια Πληρωμών 
 
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο ΚΟΑΠ ετοιμάζει κατάλογο των δικαιούχων 
με το αντίστοιχο ποσό πληρωμής, διενεργεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και 
προβαίνει στην εκτέλεση των πληρωμών. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί ανάγκη για συμπλήρωση, ερμηνεία ή 
τροποποίηση του Λεπτομερές Σχεδίου, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014 - 2020, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον ΚΟΑΠ και το Τμήμα Δασών και εξασφαλίζοντας την 
σύμφωνη γνώμη τους για τα θέματα της αρμοδιότητας τους, δύναται να προχωρήσει 
στις πιο πάνω ενέργειες με απώτερο στόχο την διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής 
του μέτρου και την επίλυση προβλημάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 

Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων  
   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα γίνει το έργο: 

i. Ποσοστό >50% του μήκους των αντιπυρικών λωρίδων εμπίπτει σε περιοχή υψηλού κινδύνου                                                       40 βαθμούς 

ii. Ποσοστό >50% του μήκους των αντιπυρικών λωρίδων εμπίπτει σε περιοχή μέτριου κινδύνου                                                        10 βαθμούς 

 

Β) Περιοχή όπου θα γίνουν τα έργα:  
 

i. Ποσοστό >50% του μήκους των αντιπυρικών λωρίδων εμπίπτει σε δάσος                                                                                            30 βαθμούς 

ii. Ποσοστό >50% του μήκους των αντιπυρικών λωρίδων εμπίπτει σε δασώδεις περιοχές                                                                     20 βαθμούς 

           

 

Γ) Αντιπυρική λωρίδα σε δάσος ή δασώδη έκταση όπου τουλάχιστον 30% του συνολικού μήκους της εφάπτεται με:  

Στρατόπεδα ή πεδία βολής ή σκυβαλότοπους ή καμινότοπους ή εκδρομικούς ή κατασκηνωτικούς χώρους η μνημεία                             

30 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Συντήρηση δασικών δρόμων 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα γίνει το έργο: 

i. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε περιοχή υψηλού κινδύνου                                                                                                40 βαθμούς 

ii. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε περιοχή μέτριου κινδύνου                                                                                                10 βαθμούς 

 

 Β) Περιοχή όπου θα γίνουν τα έργα:  
 

i. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε δάσος                                                                                                                            

30 βαθμούς 

ii. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε δασώδη έκταση                                                                                                           

20 βαθμούς 

 

Γ)  Δρόμος σε δάσος ή δασώδη έκταση όπου τουλάχιστον 30% του συνολικού μήκους του εφάπτεται με:  

Στρατόπεδα ή πεδία βολής ή σκυβαλότοπους ή καμινότοπους ή εκδρομικούς ή κατασκηνωτικούς χώρους η μνημεία                                           

30 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Κατασκευή υδατοδεξαμενών 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών στο συγκεκριμένο σημείο που θα γίνει το έργο: 

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                            40 βαθμούς 

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                           10 βαθμούς 

 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που θα προστατευτεί:  

i. Φυσικό Απόθεμα                                                                                                                                                                                            25 βαθμούς 

ii.
 Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                     20 βαθμούς

 

iii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000
 
                                                                                                                                                              15 βαθμούς 

iv. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                    12 βαθμούς 

v. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                 10 βαθμούς 

 

Γ) Απόσταση της υδατοδεξαμενής από τα όρια του δάσους ή της δασώδους έκτασης: 

i. Μέχρι 1 km                                                                                                                                                                                                       
20 βαθμούς 

ii. Από > 1 μέχρι ≤ 2 km                                                                                                                                                                                      
18 βαθμούς 

iii. > 2 Km                                                                                                                                                                                                               
16 βαθμούς  

 

Δ) Απόσταση της υπό κατασκευής υδατοδεξαμενής από άλλες πηγές υδροδότησης (υδατοδεξαμενές / υδροστόμια): 

i. ≥ από 5 km                                                                                                                                                                                                       
15 βαθμούς 

ii. < από 5 km                                                                                                                                                                                                       
12 βαθμούς 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα εγκατασταθεί το σύστημα πυρασφάλειας:  

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                         40 βαθμούς 

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                        10 βαθμούς 

 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που θα προστατευτεί:  

i. Φυσικό Απόθεμα                                                                                                                                                                                            30 βαθμούς 

ii.
 Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                     25 βαθμούς

 

iii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000
 
                                                                                                                                                              20 βαθμούς 

iv. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                    18 βαθμούς 

v. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                 16 βαθμούς 

 

Γ) Περιοχή που θα εγκατασταθεί το σύστημα: 

i. Σε κατασκηνωτικούς χώρους, εκδρομικούς χώρους, στρατόπεδα και μοναστήρια                                                                          30 βαθμούς 

ii. Κατά μήκος κύριων δρόμων που διέρχονται δάση και δασώδεις εκτάσεις                                                                                        20 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Καλλιέργεια αγρών 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα γίνει η καλλιέργεια: 

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                               40 βαθμούς 

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                              10 βαθμούς 

 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που εφάπτεται με την περιοχή που θα προστατευτεί:  

i. Φυσικό Απόθεμα                                                                                                                                                                                               30 βαθμούς 

ii.
 Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                       25 βαθμούς

 

iii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000
 
                                                                                                                                                                20 βαθμούς 

iv. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                       18 βαθμούς 

v. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                   16 βαθμούς 

 

Γ) Έκταση που θα καλλιεργηθεί: 

i.  > 2 ha                                                                                                                                                                                                                    30 βαθμούς 

ii.  από 1 μέχρι και 2 ha                                                                                                                                                                                          25 βαθμούς 

iii.  < 1 ha                                                                                                                                                                                                                    20 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα εκτελεστεί το έργο: 

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                              40 βαθμούς 

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                            10 βαθμούς 

 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που θα προστατευτεί:  
i.
 Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                       25 βαθμούς

 

ii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000
 
                                                                                                                                                                20 βαθμούς 

iii. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                       18 βαθμούς 

iv. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                   16 βαθμούς 

 

Γ) Ο βαθμός εδαφοκάλυψης της παρεδαφίου βλάστησης στην έκταση που θα πραγματοποιηθεί το έργο: 

i. > 50%                                                                                                                                                                                                                15 βαθμούς 

ii. από 30 μέχρι και 50%                                                                                                                                                                                    10 βαθμούς 

 

Δ) Έκταση στην οποία θα εφαρμοστούν τα δασοκομικά μέτρα: 

i. > 5 ha                                                                                                                                                                                                                  20 βαθμούς 

ii. από 2 μέχρι και 5 ha                                                                                                                                                                                        10 βαθμούς 

iii. < 2 ha                                                                                                                                                                                                                    5 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα γίνει το έργο:   

i. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε περιοχή υψηλού κινδύνου                                                                                40 βαθμούς 

ii. Ποσοστό >50% του μήκους του δρόμου εμπίπτει σε περιοχή μέτριου κινδύνου                                                                                 10 βαθμούς 

 

Β) Περιοχή όπου θα γίνουν τα έργα: 
    Εισέρχεται ή διέρχεται σε δάσος με συμπαγή έκταση τουλάχιστον πάνω από 4000 εκτάρια                                                                    

30 βαθμούς 
 

Γ)  Μήκος του έργου : 

i. > 2 km                                                                                                                                                                                                                  30 βαθμούς 

ii. από 0,5 μέχρι και 2 km                                                                                                                                                                                     20 βαθμούς 

iii. <  0,5 km                                                                                                                                                                                                              10 βαθμούς                                                                                                                

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου δασικών πυρκαγιών της περιοχής που θα καλύπτεται από το έργο: 

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                         50 βαθμούς 

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                        10 βαθμούς                                                                                                                                    

 
 
 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που θα προστατευτεί: 

i. Φυσικό Απόθεμα                                                                                                                                                                                         50 βαθμούς 

ii. Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                 40 βαθμούς 

iii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000                                                                                                                                                          30 βαθμούς 

iv. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                25 βαθμούς 

v. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                             20 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Η αίτηση συμπεριλαμβάνει καινοτόμες τεχνολογίες  
(τεχνολογίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο για παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών)                                                             
50 βαθμούς 
 

 

Β) Το έργο θα έχει προστιθέμενη αξία στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών                                                              
30 βαθμούς 

 

Γ) Τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και πρακτικά                                                                                                                                                      
20 βαθμούς  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Βελτίωση αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που θα γίνει το έργο: 

i. Υψηλός κίνδυνος                                                                                                                                                                                                             40 βαθμούς                                                                                                                                                          

ii. Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                                                                            10 βαθμούς                                                                                                                                                      

 
 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που θα προστατευτεί: 

 

i. Φυσικό Απόθεμα                                                                                                                                                                                                             30 βαθμούς 

ii.
 Εθνικό Δασικό Πάρκο                                                                                                                                                                                                     25 βαθμούς

 

iii. Περιοχή του Δικτύου Natura 2000
 
                                                                                                                                                                              20 βαθμούς 

iv. Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                                    18 βαθμούς 

v. Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                                                                                                 16 βαθμούς 

 

Γ) Το έργο θα έχει προστιθέμενη αξία στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών                                                  
30 βαθμούς 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

Μεθοδολογία υπολογισμού της τυπικής δαπάνης 

Πίνακας 1. Μεθοδολογία υπολογισμού της τυπικής δαπάνης 
Α. Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων 

Α/Α 
Είδος εργασίας 

 
Συνολική δαπάνη 
ανά δεκάριο (€) 

Ανάλυση δαπάνης  (€) 

Παρατηρήσεις 
Εργατικά 

Δαπάνη 
Φορτηγού 

Δαπάνη 
Φορτωτήρα 

Δαπάνη 
Αλυσοπρίονο

υ 

1. Βαθμός εδαφοκάλυψης 30-50% 

1α. 

Κλάδευση, αραίωση δέντρων 
και μεγάλων θάμνων καθώς 
και φόρτωση και 
απομάκρυνση αποκλαδιών 

250 110 75 55 10 

Εργατικά: 1 ημερομίσθιο εξειδικευμένου 
εργάτη 
Δαπάνη φορτηγού : 1 φορτίο (λήφθηκε 
υπόψη ότι η δαπάνη ενός φορτηγού είναι 
€225/μέρα και ότι μεταφέρει 3 φορτία/μέρα) 
Δαπάνη φορτωτήρα : 1,5 h @  €37 

Δαπάνη αλυσοπρίονου : αξία καυσίμων 

1β. 
Αφαίρεση χαμηλής 
βλάστησης, φόρτωση  και 
υπολειμμάτων 

300 120 90 70 20 

Εργατικά: 1,1 ημερομίσθιο εξειδικευμένου 
εργάτη 
Δαπάνη φορτηγού : 1,2 φορτία (λήφθηκε 
υπόψη ότι η δαπάνη ενός φορτηγού είναι 
€225/μέρα και ότι μεταφέρει 3 φορτία/μέρα) 
Δαπάνη φορτωτήρα : 1,9 h @  €37 
Δαπάνη αλυσοπρίονου : αξία καυσίμων 

Α/Α 
Είδος εργασίας 

 

Συνολική δαπάνη 
ανά δεκάριο  

(€) 

Ανάλυση δαπάνης  (€) 

Παρατηρήσεις 
Εργατικά 

Δαπάνη 
Φορτηγού 

Δαπάνη 
Φορτωτήρα 

Δαπάνη 
Αλυσοπρίονο

υ 

2. Βαθμός εδαφοκάλυψης > 50% 

2α. 

Κλάδευση, αραίωση δέντρων 
και μεγάλων θάμνων καθώς 
και φόρτωση και 
απομάκρυνση αποκλαδιών 

500 220 150 110 20 
Διπλασιάζεται η δαπάνη του 1α επειδή 
διπλασιάζονται οι εργασίες λόγω 
διπλασιασμού του βαθμού εδαφοκάλυψης 

2β. 

 
Αφαίρεση χαμηλής 
βλάστησης, φόρτωση  και 
υπολειμμάτων 

600 230 180 150 40 
Διπλασιάζεται η δαπάνη του 1β επειδή 
διπλασιάζονται οι εργασίες λόγω 
διπλασιασμού του βαθμού εδαφοκάλυψης 
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Β. Καλλιέργεια αγρών  

Α/Α Κατηγορία αγρών 
Συνολική δαπάνη 

ανά δεκάριο 
 (€)  

Παρατηρήσεις 

1. Εδάφη που καλλιεργούνται  45 
Για την καλλιέργεια ενός δεκαρίου απαιτούνται 2 ώρες. Λήφθηκε υπόψη ότι η δαπάνη ενός γεωργικού ελκυστήρα 
ανέρχεται σε € 22,5/ώρα 

2. Χέρσα εδάφη  67,5 
Για την καλλιέργεια ενός δεκαρίου απαιτούνται 3 ώρες. Λήφθηκε υπόψη ότι η δαπάνη ενός γεωργικού ελκυστήρα 
ανέρχεται σε € 22,5/ώρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

Χάρτες 

 
  

Χάρτης 1. Χάρτης κινδύνου πυρκαγιών 
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Χάρτης 2. Οδικό δίκτυο και φυσική βλάστηση στην Κύπρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΔΣ) 
 

1. Τίτλος: 

 
 

2. Χρονικός Ορίζοντας ΑΔΣ: 

 
 

3. Καθεστώς*:  

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των δασών 

Καθεστώς 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς 8.5: Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων: 

Δράση 1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου 
αγαθού. 

 

Δράση 2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στα δάση. 

 

Δράση 3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών 

 

*Το καθεστώς 8.1(Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων) δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω 
πίνακα για το λ γο  τι το Σχέδιο Δάσωσης καλύπτει τις πληροφορίες που ζητούνται απ  το ΑΔΣ. 
 

4. Διαχείριση Ευρύτερης Περιοχής: 

- Διοικητικά όρια περιοχής:  .......................................................................................  
- Σκοποί διαχείρισης/χρήσης της περιοχής και επιμέρους στόχοι:  ............................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Σχέση έργου με σκοπό και στόχους διαχείρισης:  ....................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Εμπλεκόμενοι φορείς (ως προς τη Διαχείριση της περιοχής):  ................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
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5. Περιγραφή περιοχής του έργου: 

- Φύλλο – Σχέδιο:  ......................................................................................................  
- Καθεστώς προστασίας: ...........................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Έκταση:  ..................................................................................................................  
- Βιοτικό περιβάλλον: .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Αβιοτικό περιβάλλον:  ..............................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Κίνδυνοι/απειλές:  ....................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Χρήσεις Γης (Υποδομές, υφιστάμενη χρήση):  ........................................................  
 ...................................................................................................................................  
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς:  ..........................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

 

6. Ημερομηνία, Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και Υπογραφή μελετητή: 

Μελετητής Υπογραφή Ημερομηνία 

   

Στοιχεία επικοινωνίας:  

 

7. Θέση Αρμόδιας Αρχής: 

Εγκρίνεται  Υπογραφή Ημερομηνία 

Απορρίπτεται*    

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

8. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό σύνδεσμο του/των μελετητή/ων  

Κτηματολογικός ή Δασικός Χάρτης  
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΑΔΣ)» 

Το ΑΔΣ είναι μελέτη η οποία θα συνοδεύει την αίτηση που αφορά καθεστώς ή δράση 
του μέτρου 8 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αναφέρεται σε 
περιοχές ή τεμάχια των οποίων η έκταση είναι μικρότερη των 100 ha. Πριν την υποβολή 
της αίτησης και του ΑΔΣ προς τον ΚΟΑΠ, το ΑΔΣ θα υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών 
για έγκριση. 
Οδηγίες: 
O αιτητής θα παραλαμβάνει το έντυπο ΑΔΣ μαζί με την αίτηση του. Αφού ετοιμαστεί το 
ΑΔΣ και υπογραφεί από μελετητή θα υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών για έλεγχο και 
ακολούθως στον ΚΟΑΠ. Ο μελετητής που θα ετοιμάζει το ΑΔΣ θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένο μέλος στην Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων (στοιχεία των μελών θα είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ) ή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δασοπόνων 
Αποφοίτων Δασικού Κολλεγίου (στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών θα δίνονται από 
τον Γραμματέα του Συνδέσμου, τηλ.: 99400988 ή 99619036). 
Στο ΑΔΣ περιλαμβάνονται: 
Τίτλος: 
Θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου όπως αυτός φαίνεται στην αίτηση.  
Χρονικός Ορίζοντας ΑΔΣ: 
Ο χρονικός ορίζοντας θα είναι ίσος με τη χρονική περίοδο δέσμευσης για την καλή 
λειτουργία/κατάσταση του έργου, η οποία αναγράφεται και στο Λεπτομερές Σχέδιο. Εάν 
δεν αναγράφεται χρονική περίοδος δέσμευσης στο Λεπτομερές Σχέδιο, τότε ο χρονικός 
ορίζοντας θα αφορά την περίοδο ισχύος του παρόντος Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
Καθεστώς*: Θα σημειώνεται με √ το ανάλογο κελί 
Παράδειγμα: 

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
 βιωσιμότητας των δασών 

Καθεστώς  8.3: Πρ ληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών    καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς  8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών,    φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων 

√ 

Καθεστώς  8.5: Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικ τητα και την  
   περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων: 

 

Δράση 1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου 
αγαθού. 
 

 

Δράση 2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της   
   βιοποικιλ τητας στα δάση. 

 

Δράση 3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για  
  βελτίωση της ανθεκτικ τητας των δασών 

 

* Το καθεστώς 8.1 δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα για το λ γο  τι το Σχέδιο Δάσωσης καλύπτει τα 
στοιχεία που ζητούνται απ  το 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). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Κυβερνητικά Τμήματα,  Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), μοναστηριακές και εκκλησιαστικές Αρχές κλπ.) 

Όνομα νομικού προσώπου: 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας: 

Ταχυδρομική 
Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Οδός:  Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο) 

Επίθετο: 

Όνομα: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Ταχυδρομική 
Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Οδός: Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

Πόλη/ Χωριό: 

Τοποθεσία: 

Φύλλο / Σχέδιο: 

Αριθμός Τεμαχίου: 

Αριθμός Εγγραφής: 

Ολική έκταση τεμαχίου (δεκάρια): 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Υπογραφή:                                                                                    Ημερομηνία: 

 
Σημείωση: 

1. Με την υποβολή της αίτησης να προσκομίζεται επίσημο κτηματικό σχέδιο, στο οποίο θα φαίνεται η θέση 
του έργου.  

2. Σε περίπτωση που το έργο αφορά την κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας ή τη διάνοιξη δασικού δρόμου 
και εμπλέκονται περισσότερα από ένα τεμάχιο, να καταγράφονται) όλα τα τεμάχια που σχετίζονται με το 
έργο (στο Μέρος της αίτησης "Στοιχεία τεμαχίου").  

 

 
 


