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δελτίο ενημέρωσης 

Νομική Βάση Καθεστώτος 

Το Καθεστώς 8.5.3 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 που θα εκτελούνται στα πλαίσια της Δράσης 8.5.3 θα πρέπει να είναι συμβατά 

με το περιβάλλον και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Ειδικότερα στις περιοχές 

του δικτύου "NATURA 2000" και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα 

λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

 

Επίσης, θα πρέπει να είναι συμβατά με τους ακόλουθους Νόμους, Κανονισμούς και 

Οδηγίες: ► Τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν.25(Ι)/2012), όπως εκάστοτε 

τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. ► Τον περί Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και 

Δασικών Προϊόντων Νόμο του 2013 (Ν.139(Ι)/2013), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 

αντικατασταθεί. ► Τον περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2010 (Ν.79

(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 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. ► Τους κανόνες Προσήμανσης για τα κρατικά δάση Τραχείας και 

Μαύρης Πεύκης της Κύπρου, Τμήμα Δασών 1992, όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή 

αντικατασταθούν. ► Τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δέσμη έργων της Δράσης 8.5.3 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι 

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, οι μη 

Κυβερνητικές και μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, 

Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές καθώς επίσης και τα φυσικά πρόσωπα. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πιο κάτω: ■ Η αποκατάσταση υφιστάμενης διόδου 

πρόσβασης προς τη συστάδα μέγιστου μήκους μέχρι και 1 χιλιόμετρο (km) και 

ελάχιστου πλάτους 3,5 μέτρων (η δράση γίνεται μόνο μια φορά και δεν σχετίζεται με 

τακτική / ετήσια συντήρηση). ■ Η προσήμανση των δέντρων στη συστάδα. ■ Η αραίωση 

(υλοτομία δέντρων) των συστάδων που έχουν Βαθμό Εδαφοκάλυψης (ΒΕ) ως 

ακολούθως: 60% ≤ ΒΕ ≤ 80% και 80% < ΒΕ. 

Όροι Επιλεξιμότητας 

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ■ Ο χώρος των 

επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του 

Κανονισμού 1305/2013 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. ■ Οι 

συστάδες στις οποίες θα εφαρμοστούν αραιώσεις θα πρέπει να είναι αμιγείς με τα 

δασικά είδη τραχείας ή μαύρης πεύκης ή κυπριακού κέδρου ή μικτές, αποτελούμενες 

από οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω δασικών ειδών. ■ Η δασική συστάδα, στην 

οποία θα γίνει η αραίωση, θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 0,5 εκταρίου. 

 

Επίσης ο Βαθμός Εδαφοκάλυψης (ΒΕ), της συστάδας να είναι τουλάχιστον 60% και το 

μέσο ύψος των δέντρων να υπερβαίνει τα δύο μέτρα. 
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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 

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. 
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Οι συστάδες προς αραίωση να έχουν ηλικία μέχρι 50 χρόνων και να βρίσκονται στις περιοχές που θα 

καθοριστούν στο Λεπτομερές Σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο καθορισμός των περιοχών θα στηριχθεί στη 

σχετική μελέτη του Τμήματος Δασών με τίτλο: «Αποτελέσματα καταγραφής των ξηράνσεων λόγω ανομβρίας 

στα κρατικά δάση, Τμήμα Δασών 2009». 

 

Η δίοδος πρόσβασης θα πρέπει να υφίσταται, να είναι ασυντήρητη και να ακουμπά στις παρυφές ή να διασχίζει 

ή να επεκτείνεται παραπλεύρως της συστάδας προς αραίωση. 

 

Στην περίπτωση ιδιωτικών δασών, θα είναι υποχρεωτικό η προσήμανση να διενεργείται από διπλωματούχο 

δασολόγο/δασοπόνο, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην 

Κύπρο. Στην αίτηση πληρωμής θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του ιδιώτη δασολόγου/δασοπόνου στην οποία 

θα δηλώνεται η διενέργεια της προσήμανσης από μέρους του. Επίσης, πριν τη διενέργεια της αραίωσης, θα 

απαιτείται υποβολή βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών στην οποία θα αναφέρεται ότι η προσήμανση των 

συστάδων έγινε σύμφωνα με τους «Κανόνες προσήμανσης για τα κρατικά δάση τραχείας και μαύρης πεύκης 

της Κύπρου, Τμήμα Δασών 1992» και τις αρχές της δασοκομίας. 

 

Στις περιπτώσεις των κρατικών δασών θα απαιτούνται τα ίδια έγγραφα. Στην περίπτωση όμως που την 

προσήμανση διενεργεί λειτουργός του Τμήματος Δασών, τότε δε θα απαιτείται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο.  

 

Ύψος και Διαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης 

■ Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της υφιστάμενης διόδου 

πρόσβασης, την προσήμανση της συστάδας και την αραίωση (υλοτομία δέντρων). 

■ Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία δόση, με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost), μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών, την υποβολή σχετικής αίτησης και τους σχετικούς ελέγχους που θα 

διενεργούνται. Δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων. 

■ Η τυπική δαπάνη για τις διάφορες εργασίες της Δράσης παρουσιάζεται πιο κάτω. 

– Συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης: 950 Ευρώ/χιλιόμετρο (ελάχιστο πλάτος διόδου 3,5 m). 

– Προσήμανση συστάδας : 300 Ευρώ/ha. 

– Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης από 60% μέχρι 80%: 330 Ευρώ/ha. 

– Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο από 80%: 440 Ευρώ/ha. 

 

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. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Περιφερειακά Δασικά Γραφεία του Τμήματος Δασών 

Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ: 77771999 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.capo.gov.cy 


