
ΣΧΕΔΙΟ  ΔΑΣΩΣΗΣ 
Μέρος Ι.α: Γενικά στοιχεία αιτητή/επενδυτή 

Να συμπληρωθεί από φυσικό πρόσωπο: 
Όνομα:  .....................................................................  Επώνυμο: .....................................................  

Ημερ. Γέννησης: .......................................................  Δήμος / Κοινότητα: ......................................  

Αριθ. Πολιτικής Ταυτότητας: ...................................  Επάγγελμα: ..................................................  

Διεύθυνση: ...............................................................  Αρ. Τηλεφώνου: ...........................................  

Να συμπληρωθεί από νομικό  πρόσωπο: 

Όνομα Νομικού Προσώπου: ...............................................................................................................................  

 Αριθμός Εγγραφής: ..................................................  Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α: .......................................  

Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο:   .............................................................................................................  

Διεύθυνση: ...............................................................  Αρ. Τηλεφώνου: ...............................................  

Μέρος Ι.β: Απλοποιημένο  Διαχειριστικό Σχέδιο (ΑΔΣ) 

Τίτλος (Να επιλεγεί με √ ένα εκ των δύο):  

Α: Δάσωση Γεωργικών Γαιών  Β: Δάσωση Μη Γεωργικών Γαιών  

Χρονικός Ορίζοντας ΑΔΣ:………………………………… 

Διαχείριση Ευρύτερης Περιοχής: 

 Τοπογραφικά και Διοικητικά Στοιχεία Τεμαχίου: 

Δήμος / Κοινότητα: ..................................................      Συνολική έκταση τεμαχίου (δεκάρια): ............  

Φύλλο / Σχέδιο: ........................................................  Τοποθεσία: ......................................................  

Αριθμός Τεμαχίου/ων: .............................................  Έκταση για δάσωση (δεκάρια):  ......................  
 Σκοποί Διαχείρισης/Χρήσης της Ευρύτερης Περιοχής και Επιμέρους Στόχοι:  

Σκοποί διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής (γεωργία, κτηνοτροφία, αναψυχή κλπ) .......................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
Επιμέρους στόχοι της ευρύτερης περιοχής (είδος καλλιέργειας, σταβλισμένη 
κτηνοτροφία/ελεύθερη βόσκηση, είδος αναψυχής κλπ):  ..................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

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

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

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

 Σχέση Έργου με σκοπό και στόχους διαχείρισης: 

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

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

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

 Εμπλεκόμενοι   φορείς  (ως προς τη διαχείριση): 

Εμπλεκόμενοι   φορείς  σε σχέση με τη διαχείριση της περιοχής (κοινοτικό συμβούλιο, 
επαγγελματικές ομάδες , εκκλησιαστική αρχή, διάφοροι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις κλπ): .................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
   

  



Περιγραφή της Υπό Ένταξη Έκτασης 
 Καθεστώς προστασίας: ......................................................................................................................................  
 
Στοιχεία βιοτικού περιβάλλοντος  (Χλωρίδα, Πανίδα): .....................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

Στοιχεία αβιοτικού περιβάλλοντος : 
(α) Τοπογραφική διαμόρφωση ……………………………………………………………………………………………………….……………. 
(β) Υψόμετρο Κοινότητας: ………………………………………………. 
(γ)Ποιότητα τόπου/ κατηγορία εδάφους ……………………………………………………………………….…………………………….. 
(δ)Κλίση εδάφους………………………………………………………………………………. 
(ε) Έκθεση …………………………………………………………………… 
(ζ)Τεμάχιο Υποβαθμισμένο λόγω: 
 

 Διάβρωσης                         Βαθμός υποβάθμισης  …………………………………………..…….. 

 Υπερβόσκησης                  Βαθμός υποβάθμισης  ………………………………………………….. 

 Λατόμευσης                       Βαθμός υποβάθμισης  ……………………………………………………. 

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

................................................................................................................................................. 
Κίνδυνοι/Απειλές: ................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 Χρήσεις της Γης (Υποδομές, υφιστάμενη χρήση): ...............................................................................  
 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: ......................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

  

 

 

 



Μέρος I.γ: Εφαρμογή του Καθεστώτος 

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 
(Εργασίες για τα πρώτα δύο χρόνια, 1ο και 2ο χρόνο) 

Α1. Προετοιμασία εδάφους (να σημειωθεί  στο κουτί που αντιστοιχεί στην εργασία  που θα εκτελεσθεί) 

 

 Ποσότητα 
εργασίας 

Κόστος 

Μον 

€ 

Κόστος 

€ 
 

 Απομάκρυνση γεωργικής δενδρώδους βλάστησης   
 ............. m

2
 0,043 …….………. 

 Απλή καλλιέργεια με γεωργικό ελκυστήρα για αφαίρεση ζιζανίων   
 ............. m

2
 0,025 …….………. 

 Χημική καταπολέμηση ζιζανίων  
 ............. m

2
 0,018 …….………. 

 Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και βαθιά άροση με μπουλντόζα  
 ...............m 1,400 …….………. 

 Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων με minidigger  
 ...............m 1,500 …….………. 

 Βαθιά άροση του εδάφους   
 ............. m

2
 0,065 …….………. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση χώματος  
 ............. m

3
 6,250 …….………. 

 Άνοιγμα τάφρων  
 ............. m

2
 2,000 …….………. 

 Κατασκευή κορμοδεμάτων  
 ...............m 2,500 …….………. 

 Κατασκευή κορμοφραγμάτων  
 ...............m 25,000 …….………. 

 Κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων  
 ............. m

3
 190,000 …….………. 

 Κατασκευή αυλάκων και μικρών βαθμίδων  
 ............. m

2
 1,700 …….………. 

 ΣΥΝΟΛΟ €….………. 

Α2. Δασοπονικό είδος / είδη και ποσότητα που θα χρησιμοποιηθούν: 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

Α3. Φρουτόδεντρο / Φρουτόδεντρα που θα χρησιμοποιηθούν: 

(Ποσοστό έως 5% του συνολικού αριθμού των φυτών. Ο μέγιστος αριθμός δεν θα ξεπερνά το συνολικό αριθμό των  20) 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 Είδος:............................../Ποσότητα.:...............  Είδος:............................../Ποσότητα.:............... 

 
 

 

 

Συνολικός αριθμός φυτών: 

Συνολική ποσότητα σπόρου: 
 

 

Ποσότητα 

εργασίας 

Κόστος 

Μον. 

(€) 

Κόστος 

(€) 

 ................φυτά 2,500 …….………. 

 .................. kg Τιμ. ΤΔ …….………. 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

€…….………. 



Α4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

      (Εργασίες για τα πρώτα δύο χρόνια, 1ο και 2ο χρόνο) 

 Είδος φυτευτικού συνδέσμου (τυχαίος, τετράγωνος, τριγωνικός, κ.λ.π) ............................................................  

 Μέση πυκνότητα φυτών (αριθμός φυτών ανά δεκάριο)  ....................................................................................  

 Πλατύφυλλα: ......................%,    Συνολικός αριθμός πλατύφυλλων φυτών: .......................................................  

 

 

 

 Άνοιγμα λάκκων 

 Φύτευση σε λάκκους 

 Εφαρμογή σποράς  

 Εφαρμογή υδροσποράς 

 Πρώτο  πότισμα κατά τη  φύτευση  

 Άρδευση βολόφυτων με βυτιοφόρο ή άλλο μέσο 

Έτος......... Αριθμός ….. Περίοδος ποτίσματος ...................................  

Έτος......... Αριθμός ….. Περίοδος ποτίσματος  ..................................  

 Άρδευση φυτών όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

Έτος......... Αριθμός ….. Περίοδος ποτίσματος ...................................  

Έτος......... Αριθμός ….. Περίοδος ποτίσματος  ..................................  

 Αναπλήρωση αποτυχιών φυτείας στην περίπτωση βολοφύτων 

Έτος......... Αριθμός φυτών προς αναπλήρωση 

Έτος......... Αριθμός φυτών προς αναπλήρωση 

 Αναπλήρωση αποτυχιών φυτείας στην περίπτωση σποροφυτείας 

Έτος......... Έκταση προς αναπλήρωση 

Έτος......... Έκταση προς αναπλήρωση 

 Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών των φυτών 

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

 Καταπολέμηση ζιζανίων  στη σποροφυτεία 

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

 Καταπολέμηση ζιζανίων στα βολόφυτα στο ενδιάμεσο των φυτών 

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

Έτος......... Περίοδος διεκπεραίωσης εργασίας .................................  

 

 

 

 

Ποσότητα 

εργασίας 

Κόστος 
Μον. 

(€) 

Κόστος 
(€) 

 
 .......... λάκκοι 1,800  ….………. 

 
 ............. φυτά 1,300  ….………. 

 
 ................. m2 0,040  ….………. 

 
 ................... m

2
 0,700  ….………. 

 
 .............. φυτά 1,200  ….………. 

 
 

 ............. φυτά 1,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 1,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 5,000  ….………. 
 

 ............. φυτά 5,000  ….………. 
 

 ................... m
2 0,095  ….………. 

 
 ................... m

2 0,095  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,889  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,889  ….………. 
 

 ................... m
2 0,040  ….………. 

 
 ................... m

2 0,040  ….………. 
 

 ................... m
2 0,030  ….………. 

 
 ................... m

2 0,030  ….………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ €.………. 

 

(Να σημειωθεί  στο κουτί που αντιστοιχεί στην 

εργασία  που θα εκτελεσθεί) 



Α5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
(Εργασίες για τα πρώτα δύο χρόνια, 1ο και 2ο χρόνο) 
 
(Να σημειωθεί στο κουτί που αντιστοιχεί στην εργασία   
που θα εκτελεσθεί)) 
 

 Περίφραξη* με τέλι πακλαβωτό (σε μέτρα):  

(Να επισυναφθεί  τοπογραφικό σχέδιο  που να δείχνει 

με κόκκινο χρώμα την περίφραξη) 

 Αγορά και τοποθέτηση καφασιών 

 Εγκατάσταση απλού αρδευτικού συστήματος για τα βολόφυτα 

(Περιγραφή του συστήματος άρδευσης): .........................................  

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

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

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

 Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων στα φυτά .....................................  

 
 

 
*Σε περίπτωση που η περιοχή βοσκείται 

 

Β.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 
(Εργασίες κατά το 3ο, 4ο, , 5ο,  6ο,  7οκαι 8ο χρόνο) 

6. 12 

(Να σημειωθεί  στο κουτί που αντιστοιχεί στην εργασία   

που θα εκτελεσθεί) 
 Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών  φυτών 

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Καταπολέμηση ζιζανίων στα βολόφυτα (Ενδιάμεσοι χώροι) 

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Έτος……… Περίοδος  ......................................................................................  

 Έτος……… Περίοδος .......................................................................................  

 Άρδευση φυτών με βυτιοφόρο  

 Έτος......... Αριθμός … Περίοδος ποτίσματος .................................................  

 Άρδευση φυτών όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

 Έτος......... Αριθμός … Περίοδος ποτίσματος .................................................  

 Λίπανση (Έτος και περίοδος που θα γίνει):..................................................  

 

 
 
 
 
 

 
Ποσότητα 

εργασίας 

Κόστος 
Μον. 

(€) 

Κόστος 
(€) 

 

 

 
 .................. m 10,000  ….………. 

 
 ....... καφάσια 3,000  ….………. 

 

 ............ φυτά 4,000  ….………. 
 

 ............ φυτά 1,300  ….………. 
 

ΣΥΝΟΛΟ €….………. 
 

 
Ποσότητα 
εργασίας 

Κόστος 
Μον. 

(€) 

Κόστος 
(€) 

 

 ................ φυτά 0,889 .………. 
 

 ...................... m
2 0,035 .………. 

 
 ...................... m

2 0,035 .………. 
 

 ...................... m
2 0,035 .………. 

 
 ...................... m

2 0,035 .………. 
 

 ...................... m
2 0,035 .………. 

 
 ...................... m

2 0,035 .………. 
 

 ................ φυτά 1,200 .………. 
 

 ................ φυτά 0,156 .………. 
 

 .......... φυτό ή m
2
 0,400 .………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ €.………. 

 



Γ. Κόστος Εκπόνησης Σχεδίου Δάσωσης: 

 Να τοποθετηθεί «√» στο ανάλογο κελί 

Έκταση δάσωσης από 3 έως 6 δεκάρια   €200  

Έκταση δάσωσης μεγαλύτερη από 6 έως 10 δεκάρια   €400  

Έκταση δάσωσης μεγαλύτερη από  10 δεκάρια   €600  

Δ. Περίοδος εφαρμογής των μέτρων Εγκατάστασης, Προστασίας και Περιποίησης / Συντήρησης της φυτείας ...............................  

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

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

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

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

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

Ε.  Προκαταρτικό κόστος: 

 Προκαταρτικό κόστος Εγκατάστασης και Προστασίας της δασικής φυτείας  

(Σημεία: Α1,  Α3 , Α4 και Α5)€………………………..      

 Προκαταρτικό κόστος Περιποίησης / Συντήρησης της δασικής φυτείας                           (Σημείο: Β): €…………………….      

 Κόστος Εκπόνησης Σχεδίου Δάσωσης                                                                                       (Σημείο: Γ): 

€………………………… 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

           (Σημεία: Α1, Α3, Α4,Α5,  Β και Γ)  : €…………………….. 

 

Μελετητής Υπογραφή Ημερομηνία 

   

Στοιχεία επικοινωνίας:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση εγγραφής του/των μελετητή/ων σε επαγγελματικό σύνδεσμο της Κύπρου.  

Κτηματολογικός ή Δασικός Χάρτης  

 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ: (Να συμπληρωθεί από τον οικείο Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό) 

 
Εγκρίνεται:                                                                                                Απορρίπτεται: 
 

Ονοματεπώνυμο Λειτουργού: ......................................................................................................................................................   
 

Υπογραφή Λειτουργού: .................................................................................................................................................................   
 

Ημερομηνία:..................................................................................................................................................................................  
 

Παρατηρήσεις: ..............................................................................................................................................................................  

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

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



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ TOY   
ΜΕΡΟΥΣ Ι.β: Απλοποιημένο  Διαχειριστικό Σχέδιο (ΑΔΣ) 

 

Στο Σχέδιο Δάσωσης  στο Μέρος 1.β έχει ενσωματωθεί  το  ΑΔΣ. Είναι μελέτη η οποία 
αναφέρεται σε περιοχές ή τεμάχια των οποίων η έκταση είναι μικρότερη των 100 ha. 
Πριν την υποβολή της αίτησης στη Μονάδα Εφαρμογής το Σχέδιο Δάσωσης θα 
υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών για έγκριση. 

Οδηγίες: 

O αιτητής θα παραλαμβάνει το Σχέδιο Δάσωσης μαζί με την αίτησή του. Αφού 
ετοιμαστεί και υπογραφεί από μελετητή θα υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών για έλεγχο 
και ακολούθως στη Μονάδα Εφαρμογής του Τμήματος Δασών. Ο μελετητής που θα 
ετοιμάζει το Σχέδιο Δάσωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην Παγκύπρια 
Ένωση Δασολόγων(Π.Ε.Δ) (στοιχεία των μελών θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
της ΠΕΔ) ή στον 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 επιλέγεται  ο τίτλος του έργου όπως αυτός φαίνεται στην αίτηση  

Α: Δάσωση Γεωργικών Γαιών         Β: Δάσωση Μη Γεωργικών Γαιών   

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. 

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 διαχείρισή 
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. 

Περιγραφή της Υπό Ένταξη Έκτασης: 

 Στην περιγραφή του έργου θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
 Καθεστώς Προστασίας: π.χ. Περιοχή Natura 2000, Απαγορευμένη Περιοχή 

Κυνηγίου, Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας κτλ., 

 Στοιχεία βιοτικού περιβάλλοντος  (Χλωρίδα, Πανίδα):Το σύνολο των ζώντων έμβιων 

συστατικών της περιοχής (χλωρίδα και πανίδα),  

 Στοιχεία αβιοτικού περιβάλλοντος : 

(α)Τοπογραφική διαμόρφωση: αφορά τοπογραφικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν 

το υπό ένταξη τεμάχιο γης/ έκταση όπως ορεινή, λοφώδης, πεδινή έκταση, έκταση σε 

πλαγιά, σε κορυφογραμμή σε σελλάδιν (διάσελλο), σε οροπέδιο, σε φαράγγι κλπ. 

(β) Υψόμετρο Κοινότητας: αφορά το υψόμετρο της κοινότητας που βρίσκεται το 

τεμάχιο/ α 

(γ) Ποιότητα τόπου/ κατηγορία εδάφους: αφορά τη γονιμότητα του εδάφους του υπό 

ένταξη τεμαχίου γης/ έκτασης, όπως πχ εύφορο ή άγονο έδαφος, πετρώδες έδαφος, 

φτωχό έδαφος, πλούσιο έδαφος κλπ.  

(δ) Κλίση εδάφους:  να καταγραφεί η κλίση σε ποσοστό ή  με χαρακτηρισμό μικρή, 

μέτρια, μεγάλη.  

(ε)Έκθεση : αφορά τον κύριο προσανατολισμό του τεμαχίου/ων ( π.χ Ανατολική, Βόρεια 

κτλ) 

(ζ) Εάν είναι Τεμάχιο Υποβαθμισμένο  να σημειωθεί ο λόγος υποβάθμισής του και ο 

Βαθμός υποβάθμισης.   

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)». 

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 
Το Εγκριμένο Σχέδιο Δάσωσης που θα υποβάλλεται στη Μονάδα Εφαρμογής θα πρέπει 
απαραίτητα να  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 Σχεδίου 
Δάσωσης). 


