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δελτίο ενημέρωσης 

Νομική Βάση Καθεστώτος 

Το Καθεστώς 8.5.1 διέπεται από: ► Τα Άρθρα 21 (δ) και 25 του Κανονισμού 

1305/2013. ► Τα Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014. 

► Το Άρθρο 35 του Κανονισμού 702/2014. 
 

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

Οδηγίες: ► Τον περί Δασών Νόμο Ν25(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 (Οδηγία 2000/60/EC για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων), 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 του 2013 (Ν. 139(Ι)/ 2013), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► 

Τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών. ► Τον περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμο (Ν90/1972) έως 2014, όπως αυτός τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 
 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής γενικά στη Δράση 8.5.1 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι Οργανισμοί 

Δημοσίου Δικαίου, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ή ενώσεις τους), μη Κυβερνητικές, 

μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές και άλλες 

Θρησκευτικές Αρχές.  

Σε επίπεδο έργου, καθορίζονται οι εξής περιορισμοί στους δικαιούχους: 

α) Για τη δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων, θεματικών μονοπατιών και 

ποδηλατικών διαδρομών, δικαιούχοι είναι οι Κρατικές Αρχές και οι Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  β) Για στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders), 

δικαιούχοι είναι οι Κρατικές Αρχές. 
 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε έργο της Δράσης 8.5.1 θα καθοριστούν με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια ξεχωριστά στο Λεπτομερές Σχέδιο. Γενικά, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι 

ακόλουθες: ■ Οι εργασίες για την αναγκαία διαμόρφωση, τοπιοτέχνηση και αισθητική 

βελτίωση των χώρων εφόσον συνάδουν με τους στόχους του έργου. ■ Η διάνοιξη 

θεματικών μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών προσπέλασης. ■ Η 

προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών, κατασκευών και 

διευκολύνσεων όπως τραπεζιών, παιδικών χαρών, αποχωρητηρίων, σκυβαλοδοχείων, 

βρυσών, συστημάτων ύδρευσης/άρδευσης και άλλα συναφή. ■ Τα έργα αναστύλωσης και 

ανάδειξης στοιχείων δασικής κληρονομιάς συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 

αιωνόβιων δέντρων και αιωνόβιων συστάδων. ■ Η παραγωγή πληροφοριακού και 

ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με τα επιλέξιμα έργα του Καθεστώτος. ■ Η αγορά 

εκθεμάτων, εκθεσιακού υλικού και εξοπλισμού διαχείρισης και υποστήριξης των έργων 

αναψυχής που σχετίζονται με τα επιλέξιμα έργα του Καθεστώτος. 
 

Όροι Επιλεξιμότητας 

Σε επίπεδο δικαιούχου αποκλείονται από τη Δράση 8.5.1 οι αιτητές: ■ Υποψήφιοι 

επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλο 

επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, 

δεν είναι επιλέξιμοι. ■ Υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις 

επειδή δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι 

επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. 
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Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 

από τη δημιουργία της, εξεδήλωσε 

έντονο ενδιαφέρον και  στήριξε 

έμπρακτα την αγροτική της οικονομία. 

Σήμερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

όσο και οι χώρες μέλη της, δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στη σύσταση και 

λειτουργία των Οργανισμών Αγροτικών 

Πληρωμών, τόσο για τη σωστή διαχείριση 

των προϋπολογισμών και την ίση 

μεταχείριση των δικαιούχων, όσο και για 

την έγκαιρη αποτελεσματική εκταμίευση 

των κονδυλίων, μέσα στα πολύ 

περιορισμένα χρονικά πλαίσια που 

προβλέπονται από τους σχετικούς 

Κανονισμούς. 

 

Κάτω από αυτές της συνθήκες, στα 

πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για 

την ένταξή της στην ΕE, ψηφίστηκε στις 27 

Ιουνίου 2003 από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ο Νόμος 64 (Ι)/2003 με 

τίτλο «Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

καθώς και άλλων Συναφών θεμάτων 

Νόμος». Ο Νόμος αυτός, έθεσε θεσμικά τα 

θεμέλια για την ίδρυση του Κυπριακού 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).   

 

Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η 

εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων 

που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξή της 

στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει 

την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των 

πληρωμών που καταβάλλει. Επιπρόσθετα, 

στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η 

διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που 

καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για 

στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου. 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
MONAΔA ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Όραμα Οργανισμού 

Οι έγκυρες και έγκαιρες 

πληρωμές στον αγροτικό 

μας κόσμο. 

Αποστολή Οργανισμού 

Να έχει σοβαρό εκτόπισμα 

στην Κύπρο και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές. 



 

 

  

Σε επίπεδο αιτήσεων, επιλέξιμες επενδύσεις υποδομής για δραστηριότητες αναψυχής και βελτίωσης των εμπειριών 

του κοινού στα δάση, είναι οι αιτήσεις με τα ελάχιστα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ■ Ο χώρος των επενδύσεων 

πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή ως άλλες δασώδεις εκτάσεις όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1305/2013, 

Άρθρο 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. ■ Για τη δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων 

απαιτείται όπως η ελάχιστη έκταση της δασικής γης στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη να είναι 0,5 εκτάρια (5 

δεκάρια) και να υπάρχει οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου). ■ Τα θεματικά μονοπάτια στα 

δάση θα πρέπει να: α) συμβάλλουν στην προβολή θεματολογίας σχετικής με το περιβάλλον, στην προβολή της 

δασικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιόλογων φυσικών στοιχείων όπως γεωμορφομάτων, καθώς επίσης και 

στην προώθηση άλλων συναφών δραστηριοτήτων αναψυχής (π.χ. αθλητικών δραστηριοτήτων). β) Να διαθέτουν 

οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) στην αφετηρία / τέρμα της διαδρομής. γ) Να μην 

προσεγγίζουν φωλιές αρπακτικών πουλιών σε απόσταση 300 μέτρων και δ) να έχουν την αφετηρία τους σε 

απόσταση πέραν των πέντε χιλιομέτρων, σε οριζόντια γραμμή επί χάρτου, από την αφετηρία υφιστάμενου 

μονοπατιού με το ίδιο περιεχόμενο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύνδεσης υφιστάμενων μονοπατιών. ■ Προτάσεις 

για δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και για στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) σε 

κομβικά σημεία των δασών, να αφορούν Εθνικά Δασικά Πάρκα ή Δασικές περιοχές έκτασης τουλάχιστον 100 

εκταρίων. ■ Η ανάδειξη στοιχείων δασικής και πολιτιστικής κληρονομιάς να αφορά την ανάδειξη παραδοσιακών 

στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα δάση και συγκεκριμένα την ανάδειξη καμινιών παραγωγής 

πίσσας, παλαιές πετρόχτιστες / πλινθόχτιστες μάντρες, γεφύρια, νερόμυλους, πηγάδια, κρησφύγετα, 

εγκαταλελειμμένους δασικούς σταθμούς και δασικά καταλύματα. ■ Η ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων, να αφορά 

μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων που είναι καταγεγραμμένα ως μνημεία της φύσης σε μητρώο που 

διατηρεί το Τμήμα Δασών. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ομαδοποίηση μεμονωμένων δέντρων ή των συστάδων 

τους σε μια αίτηση, εφόσον βρίσκονται στην ίδια συμπαγή δασική περιοχή, έκτασης πέραν των 100 εκταρίων και 

υπό τη διαχείριση του ιδίου Φορέα Διαχείρισης. ■ Να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του/των ιδιοκτήτη/ 

ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση του χώρου σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης 

του τεμαχίου που θα υλοποιηθεί το έργο. ■ Η αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκηνωτικών, εκδρομικών χώρων, 

μονοπατιών και Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης να αφορά βελτιώσεις με σκοπό την καλύτερη διαχείριση 

τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση, ασφάλεια και ενημέρωση/

επιμόρφωση του κοινού. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση να περιλαμβάνει τη δημιουργία βασικών υποδομών που 

απουσιάζουν από υφιστάμενους χώρους ή μέρους αυτών, την αναδιάταξη των υποδομών στο χώρο και την 

επιδιόρθωση/αναβάθμιση/αντικατάσταση παλαιών συστημάτων και υποδομών για βελτίωση της απόδοσης και 

επάρκειας τους. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό των αναφερόμενων 

χώρων που περιγράφουν τις τεχνικές λεπτομέρειες δημιουργίας έργων και κατασκευής υποδομών και τις βασικές 

υποδομές που πρέπει να διαθέτει το κάθε είδος ανάπτυξης όπως θα περιγράφονται στο Λεπτομερές Σχέδιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. ■ Η αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης να αφορά Κέντρα 

με χρόνο λειτουργίας πέραν των επτά ετών. 

Ο αιτητής θα αναλαμβάνει τη δέσμευση σωστής συντήρησης για όση περίοδο θα λειτουργεί το έργο (7-15 έτη 

ανάλογα με το έργο). 
 

Ύψος και Διαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 

Η ενίσχυση για έργα αναψυχής και βελτίωσης των εμπειριών του κοινού στα δάση, καλύπτει το 100% του κόστους 

των επιλέξιμων δαπανών των έργων, με το μέγιστο ποσό στήριξης για κάθε έργο να καθορίζεται ως εξής:  

■ Δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων - 100.000 Ευρώ ■ Αναβάθμιση κατασκηνωτικών χώρων - 70.000 Ευρώ  

■ Αναβάθμιση - επέκταση εκδρομικών χώρων - 60.000 Ευρώ ■ Αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - 

80.000 Ευρώ ■ Δημιουργία θεματικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών - 60.000 Ευρώ.  

■ Αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών - 25.000 Ευρώ ■ Δημιουργία σημείων θέας - 10.000 Ευρώ  

■ Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) - 10.000 Ευρώ ■ Ανάδειξη της δασικής κληρονομιάς -

20.000 Ευρώ ■ Ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων (για κάθε δέντρο ή συστάδα) - 4.500 Ευρώ. 

Η ενίσχυση για τα έργα της Δράσης καταβάλλεται στο δικαιούχο βάσει εξοφλημένων τιμολογίων ή άλλων 

λογιστικών εγγράφων, ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. Η ενίσχυση 

για τις δαπάνες του εγκεκριμένου έργου μπορεί να καταβάλλεται σε μία ή δύο δόσεις. Σε περίπτωση που η 

ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 60% της συνολικής εγκεκριμένης 

ενίσχυσης και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού έχει εκτελεστεί 

η αντίστοιχη εργασία ή δαπάνη και ο σχετικός έλεγχος. Η δεύτερη δόση θα ανέρχεται στο υπόλοιπο 40% της 

εγκεκριμένης ενίσχυσης και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού 

αποπερατωθούν και ελεγχθούν οι εργασίες. Σε περίπτωση που η ενίσχυση θα καταβληθεί σε μία δόση, αυτή θα 

καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και ελεγχθούν 

οι εργασίες. 
 

Μοριοδότηση Αιτήσεων 

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

μοριοδότηση θα δημοσιοποιηθούν στο ενημερωτικό έντυπο του Καθεστώτος μαζί με κάθε προκήρυξη. Μια αίτηση 

για να κριθεί ως επιλέξιμη θα πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη βαθμολογία. Στην περίπτωση ανεπάρκειας κονδυλίων 

θα προχωρήσουν για επεξεργασία και έγκριση οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι συμπλήρωσης του 

συνολικού ποσού της προκήρυξης. 
 

Το Καθεστώς εφαρμόζεται από το Τμήμα Δασών. 
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ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Περιφερειακά Δασικά Γραφεία του Τμήματος Δασών 

Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ: 77771999 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.capo.gov.cy 


