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δελτίο ενημέρωσης 

Νομική Βάση Καθεστώτος 

Το Καθεστώς 8.5.2 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. 

 

Η επένδυση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους Νόμους, 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. ► Tη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος 

Δασών, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► Τους περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011, όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή 

αντικατασταθούν. ► Την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του 

Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την 

επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. ► Τον περί 

Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Νόμο του 2011 (141(I) του 2011), όπως εκάστοτε 

τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► Τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 

Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 193/2012), όπως εκάστοτε τροποποιηθούν 

ή αντικατασταθούν. ► Το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης) Διάταγμα του 2013 (ΚΔΠ 44/2013). 

 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 8.5.2 έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 

Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

ενώσεις τους, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι 

Κρατικές Αρχές. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

■ Ετοιμασία των σχετικών μελετών ή σχεδίων και οι δαπάνες επίβλεψης. 

■ Αναγκαία διαμόρφωση των χώρων, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του έργου. ■ 

Προμήθεια, δημιουργία, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών. 

■ Συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, όπως τοποθέτηση 

φωλιών για άγρια ζώα.  

■ Δράσεις καταπολέμησης των χωροκατακτητικών αλλοχθόνων ειδών (όπως εργασίες 

υλοτομίας, χημικής νέκρωσης πρέμνων, ατόμων και αναγέννησης) και αγορά ειδικών 

εργαλείων, χημικών παρασκευασμάτων και υλικών. 
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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. 





 



 

 

  

Όροι Επιλεξιμότητας 

Σε επίπεδο δικαιούχου αποκλείονται από τη Δράση 8.5.2 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. 

 

Σε επίπεδο αιτήσεων θα πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα ακόλουθα κριτήρια: 

■ Στην περίπτωση της απομάκρυνσης των χωροκατακτητικών ειδών, η αίτηση να αφορά τεμάχιο που βρίσκεται σε 

περιοχή που χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, 

Άρθρο 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και FAO FRA 2015, αντίστοιχα. ■ Για τα έργα 

ενίσχυσης / διατήρησης της βιοποικιλότητας, η αίτηση να αφορά περιοχή έκτασης τουλάχιστον 20 εκταρίων που 

χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 2 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και FAO FRA 2015, αντίστοιχα. ■ Για την απομάκρυνση των 

χωροκατακτητικών ειδών, πρέπει να προσκομίζεται χωροταξικό σχέδιο πάνω στο οποίο να φαίνεται τόσο σε 

γραφική μορφή όσο και αριθμητικά το ποσοστό εδαφοκάλυψης με χωροκατακτητικά είδη για το οποίο γίνεται η 

αίτηση. Τα χωροκατακτητικά είδη πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 40% του τεμαχίου γης για το οποίο γίνεται 

η αίτηση. Η ελάχιστη έκταση του τεμαχίου για το οποίο γίνεται η αίτηση να είναι 0,5 εκτάρια. 

 

Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη γραπτή 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την ένταξη του τεμαχίου στη δράση. Η γραπτή συμφωνία να επισυνάπτεται με την 

αίτηση. 

 

Ύψος και Διαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

α) Τα ανώτερα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβάλλονται για έργα προστασίας και ενίσχυσης της 

βιοποικιλότητας είναι: ■ Υδατοσυλλογές 20.000 ευρώ ■ Τοιχία ξηρολιθιάς 20.000 ευρώ 

Στο ανώτερο ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνεται και το κόστος της τοποθέτησης μέχρι πέντε φωλιών για άγρια ζωή 

στην περιοχή του κάθε έργου. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε φωλιά είναι 150 ευρώ και περιλαμβάνει 

κατασκευή και τοποθέτηση μέχρι 5 φωλιών ανά έργο. 

Για τα τοιχία ξηρολιθιάς η μέγιστη οικονομική ενίσχυση είναι 100 ευρώ ανά τρεχούμενο μέτρο, με ελάχιστο ύψος 

ξηρολιθιάς το 1 μέτρο. 

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά έργο καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. 

Για την κατηγορία (α) αναμένεται να διατεθούν 150.000 ευρώ, εκ των οποίων 100.000 ευρώ αναμένεται να 

κατανεμηθούν στις υδατοσυλλογές και 50.000 ευρώ στα τοιχία ξηρολιθιάς. 

 

β) Έλεγχος χωροκατακτητικών αλλοχθόνων ειδών 

Η οικονομική ενίσχυση που θα καταβάλλεται έχει καθοριστεί στα 1.000 ευρώ το δεκάριο και αφορά αποκλειστικά 

την έκταση του τεμαχίου, το οποίο βάσει σχεδίου καλύπτεται από χωροκατακτητικά είδη. 

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά έργο καθορίζεται στα 2.000 ευρώ. 

Για την κατηγορία (β) αναμένεται να διατεθούν 100.000 ευρώ. 

Για τη δημιουργία μικρής κλίμακας υποδομών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση θα χορηγείται στο 

δικαιούχο με το πέρας του έργου βάσει εξοφλημένων τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης 

αποδεικτικής αξίας που αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες και αφού διενεργηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι. 

Για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών, η καθορισμένη ενίσχυση θα χορηγείται σε τρεις δόσεις (40-40-

20)%, μετά το πέρας των πιο κάτω σταδίων του έργου: ■ 40% μετά τη χημική καταπολέμηση της υφιστάμενης 

βλάστησης με χωροκατακτητικά είδη (1ο έτος) ■ 40% μετά την υλοτομία και απομάκρυνση της ξερής βλάστησης 

και τη χημική καταπολέμηση της αναγέννησης (2ο έτος) ■ 20% μετά τη χημική καταπολέμηση της αναγέννησης 

(3ο έτος). 

 

Μοριοδότηση Αιτήσεων 

Όλες οι αιτήσεις του Καθεστώτος θα υπόκεινται σε μοριοδότηση. Τα αναλυτικά κριτήρια και η βαρύτητα 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. 

  




 Κ
Α

Θ
Ε

Σ
Τ
Ω

Σ
 8

.5
.2

 -
 Δ

Ρ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 Κ

Α
Ι 
Ε

Ρ
Γ
Α

 Γ
ΙΑ

 Τ
Η

 Δ
ΙΑ

Τ
Η

Ρ
Η

Σ
Η

 Κ
Α

Ι 
Ε

Ν
ΙΣ

Χ
Υ

Σ
Η

 Τ
Η

Σ
  

Β
ΙΟ

Π
Ο

ΙΚ
ΙΛ

Ο
Τ
Η

Τ
Α

Σ
 Σ

Τ
Α

 Δ
Α

Σ
Η

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Περιφερειακά Δασικά Γραφεία του Τμήματος Δασών 

Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ: 77771999 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.capo.gov.cy 


