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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 8.1 

 
Το Καθεστώς 8.1 αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και άλλων δασωδών εκτάσεων 
σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες αγροτικών περιοχών και αναμένεται να  συμβάλει 
στη βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αύξηση των δασικών 
εκτάσεων και στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα θα 

http://www.moa.gov.cy/
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εξασφαλίσει συμπληρωματικό εισόδημα στους δικαιούχους μέσα από την προσφορά 
εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γης τους. Επιπρόσθετα, με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων φυτικών ειδών, το Καθεστώς θα συμβάλει στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και στη δέσμευση του άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες 
δασοσυστάδες. Επίσης αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της πανίδας 
με την αύξηση της παρεχόμενης τροφής και με τη δημιουργία διαδρόμων διακίνησης 
και κάλυψης. Θα υπάρξει αύξηση των προσφερόμενων κρασπεδικών βιοτόπων, 
οικολογικών φωλιών και ενδιαιτημάτων. 
 
Λόγω των ιδιαίτερα ξηρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που θα 
εφαρμοστεί το Καθεστώς, οι εργασίες εγκατάστασης θα έχουν διάρκεια 2 χρόνια, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία της φυτείας, ενώ η συντήρηση/περιποίηση αρχίζει 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και διαρκεί για επιπρόσθετα 6 
χρόνια. Η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού 
εισοδήματος θα έχει διάρκεια 12 χρόνια (από την έναρξη της εγκατάστασης). 
 
Οι συστάδες που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι μεικτές κωνοφόρων - 
πλατυφύλλων ή αμιγείς πλατυφύλλων. Μεικτές συστάδες κωνοφόρων/πλατυφύλλων 
καθορίζονται οι συστάδες που θα περιλαμβάνουν στη σύνθεση τους τουλάχιστον 20% 
πλατύφυλλα σε αριθμό φυτών. Στην περίπτωση εγκατάστασης αμιγών συστάδων 
πλατύφυλλων τότε αυτές θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρία 
διαφορετικά είδη δέντρων ή και θάμνων, με την προϋπόθεση ότι το κάθε είδος θα 
συμμετέχει στη σύνθεση της συστάδας με ελάχιστο ποσοστό το 10% σε αριθμό φυτών. 
 
Σε περίπτωση που η έκταση προς δάσωση ξεπερνά το ενάμιση εκτάριο (1,5 ha)  τότε 
οι συστάδες που θα εγκαθίστανται θα πρέπει να αποτελούνται:  
 
 α) από οικολογικά προσαρμοσμένα και ανθεκτικά είδη στην κλιματική αλλαγή 

στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, για τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, 
μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και την 
πολλαπλή προσφορά των οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία, 

 
 β) από μείξη τουλάχιστον τριών (3) ειδών η οποία θα περιλαμβάνει είτε: 

 πλατύφυλλα είδη που να καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της έκτασης, ή 

 τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες φυτών, όπου το είδος/ποικιλία με το 
μικρότερο ποσοστό συμμετοχής να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της 
συνολικής έκτασης. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά την περίοδο εγκατάστασης της νέας φυτείας  θα επιτρέπεται 
και η χρήση φρουτόδεντρων σε ποσοστό έως 5% του συνολικού αριθμού των φυτών που 
θα χρησιμοποιηθούν. Ο μέγιστος αριθμός φρουτόδεντρων που  επιτρέπεται να 
εγκατασταθούν δεν θα πρέπει ξεπερνά το συνολικό αριθμό των 20 και πρέπει να είναι 
κατανεμημένα ομοιόμορφα σε όλη την έκταση που θα δασωθεί. Το ποσοστό του 5% των 
φρουτόδεντρων  θα  συνυπολογίζεται στο ποσοστό των πλατυφύλλων. Ο ελάχιστος 
αποδεκτός αριθμός κατά την εγκατάσταση της φυτείας είναι τα 450 φυτά/ha. Μεγαλύτερος 
αριθμός θα είναι αποδεκτός, αλλά ο επιλέξιμος αριθμός  για οικονομική ενίσχυση θα είναι 
τα 450 φυτά/ha.  
 
Τα  είδη των κωνοφόρων, των πλατύφυλλων, των θάμνων και των φρουτόδεντρων θα 
επιλέγονται από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 
τις κλιματεδαφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής όπου θα γίνει η φυτεία. 
Τα είδη αυτά θα δηλώνονται στο Σχέδιο Δάσωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που θα 
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υποβάλλεται από τον επενδυτή και θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου και έγκρισης 
από το Τμήμα Δασών. Ο έλεγχος και η έγκριση του Σχεδίου Δάσωσης θα γίνεται με 
την υποβολή του προς την οικεία Δασική Περιφέρεια (πριν την υποβολή της αίτησης). 
Το Σχέδιο θα υπογράφεται από τον οικείο Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό, εφόσον 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις/πρόνοιες του Καθεστώτος που αφορούν τα είδη 
που θα χρησιμοποιηθούν και τη μέθοδο εγκατάστασης/περιποίησης/προστασίας της 
φυτείας. Σε διαφορετική περίπτωση, το Σχέδιο πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού ή/και θα απορρίπτεται. 
 
Το Καθεστώς δεν καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση της νέας 
φυτείας αποσκοπεί: 
 

α) στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων, 
β) στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με σκοπό την παραγωγή 
ενέργειας, 
γ) στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με σκοπό τη δημιουργία 

πρεμνοφυών δασών. 
 

Τα δασοπονικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει είναι αυτόχθονα, με εξαίρεση τα 
ξενικά είδη (Ευκάλυπτος/Εucalyptus spp., Μαυρομμάτα/Melia azedarach, 
Καζουαρίνα/Casuarina spp. και Καλλιτρίδα/Tetraclinis spp.) Τα φυτά (ή οι σπόροι) που 
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγχώριας προέλευσης και παραγωγής. 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στην περίπτωση χρήσης των πιο πάνω ξενικών ειδών 
ισχύουν οι πιο κάτω περιορισμοί: 
 

 α) Η χρήση τους δεν επιτρέπεται εντός των περιοχών Natura 2000 καθώς και 
σε απόσταση μέχρι 200 m από τα όρια της περιοχής Natura 2000, 

 β) Η χρήση τους επιτρέπεται σε υψόμετρο μέχρι τα 500 m, 
γ) ο αριθμός των ξενικών ειδών δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικού αριθμού 

φυτών που θα εγκατασταθούν. 

 

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 
€1εκ. Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης προκήρυξης θα είναι €220.000. 
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 
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Το Καθεστώς  8.1 διέπεται από: 

 Τα Άρθρα 21 (α) και 22 του Κανονισμού 1305/2013 

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

 Το Άρθρο 6 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014 

 Το Άρθρο 32 του Κανονισμού 702/2014 

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

 Τα Άρθρα 32 και 46 του Κανονισμού 1307/2013 

 
Τα έργα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια  του Καθεστώτος θα πρέπει να είναι 
συμβατά με τις πρόνοιες των ακολούθων σχετικών νόμων, κανονισμών και πολιτικών: 
 

 τον περί Δασών Νόμο 25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί,  

 τον περί Εκτίμησης των  Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμο του 2018,  127 (I) /2018 (Οδηγία 214/ 52/ ΕΕ), όπως εκάστοτε μπορεί να  
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 τους περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 
1991 έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC), όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιηθούν ή 
αντικατασταθούν, 

 τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 
Οργανισμών  Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο και τους 
σχετικούς Κανονισμούς, 147(I)/2003 (Οδηγία 2000/ 29/ EC), όπως εκάστοτε 
μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 τον περί Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο, 
139(Ι)/2013, όπως εκάστοτε μπορεί να  τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο13(Ι)/2004 (Οδηγία 
2000/ 60/ EC), όπως εκάστοτε  μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόμο 
153(I)/ 2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε μπορεί να  τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί, 

 τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC, 2009/147/ EC), όπως εκάστοτε μπορεί να 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 την Πολιτική του Τμήματος Δασών στην παραγωγή και εγκατάσταση δασικών 
φυτών (ΤΔ. ΕΠ. 1/2011), 

 τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής, Τμήμα Δασών 2013, 

 Ευρωπαϊκές Οδηγίες για Δάσωση και Αναδάσωση (the Pan European 
Guidelines for Afforestation and Reforestation). 
 

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. 
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 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 

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 εφαρμόζεται σε τεμάχια γης που βρίσκονται στην επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στα οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος, 
είναι σε υψόμετρο μέχρι τα 900 μέτρα και το δυναμικό της φυσικής άγριας βλάστησής 
τους είναι χαμηλό αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες.  
 
Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Καθεστώς 8.1 οι Αστικές Περιοχές που 
καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των πόλεων (Παράρτημα IV-Πίνακας Α).  
 
Εξαιρούνται επίσης οι προστατευόμενες περιοχές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV- Πίνακα Β . Τονίζεται ότι η εξαίρεση αυτών των περιοχών θα ισχύσει 
μόνο για την εν λόγω προκήρυξη. 
 
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.  

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μια αίτηση ανά 
προκήρυξη του Καθεστώτος, εντός της καθορισμένης περιόδου που θα 
ανακοινώνεται. Εξαιρούνται  αιτητές  που θα υποβάλουν πέραν των 3 Σχεδίων 
δάσωσης με συνολική έκταση μεγαλύτερη των 10 δεκαρίων. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο αιτητής θα μπορεί να υποβάλει δύο ή περισσότερες αιτήσεις με 
ελάχιστη έκταση ανά αίτηση τα 10 δεκάρια.  
  
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 
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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. 
 
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 15 Απριλίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2019. 
 
9. Παραλαβή αιτήσεων 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο Καθεστώς «Δάσωση και Δημιουργία 
Δασωδών Εκτάσεων» συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης, (Έντυπο με κωδικό 
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.1, Έκδοση 2. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τις 
Δασικές Περιφέρειες στην οποία εμπίπτει το έργο/δέσμευση. 
 
10. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 
Η αίτηση για το Καθεστώς 8.1 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 για δάσωση.  

 Εγκριμένο Σχέδιο Δάσωσης  

 Έγκριση Προκαταρκτικής  Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή 
συμπληρωμένο  έντυπο  Προκαταρκτικής  Έκθεσης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  
 

 Όπου εφαρμόζεται:  
 

 Ενοικιαστήριο έγγραφο  / έγγραφο παραχώρησης και γραπτή συγκατάθεση του 
ιδιοκτήτη για δάσωση, στην περίπτωση ενοικίασης γης,  διάρκειας 
τουλάχιστον  οκτώ χρόνων 

 Εγκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο  

 Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη /συνιδιοκτήτη για δάσωση 

 Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης   

 Πιστοποιητικό παραχώρησης τουρκοκυπριακής γης  

 Άδεια περίφραξης από την Επαρχιακή Διοίκηση  
 
 
 
 
 

11. Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών/Έργων 
 
Ι. Εγκατάσταση της φυτείας 
 
Η διαδικασία εγκατάστασης της φυτείας έχει διάρκεια δύο χρόνια. Η οικονομική 
ενίσχυση θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και πάντοτε μετά από την υποβολή των 
σχετικών δικαιολογητικών και τον έλεγχο των εργασιών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται 
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αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φύτευσης/σποράς. Η υποβολή αίτησης για τη 
δεύτερη και τρίτη δόση θα γίνεται το 4ο τρίμηνο του πρώτου και δεύτερου χρόνου 
αντίστοιχα, που ακολουθούν μετά τη φύτευση/σπορά και αφού ολοκληρωθούν οι 
σχετικές εργασίες.  
 
ΙΙ. Συντήρηση / περιποίηση της φυτείας  
 
Η ενίσχυση για τις δαπάνες συντήρησης/περιποίησης της φυτείας ξεκινά αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της φυτείας και θα καταβάλλεται ετησίως για 
περίοδο έξι χρόνων. Η υποβολή αίτησης για την ενίσχυση θα γίνεται περί το τέλος του 
φθινοπώρου. 

ΙΙΙ. Ετήσια πριμοδότηση για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος 
 
Η ετήσια πριμοδότηση που θα παρέχεται ως αντιστάθμισμα της απώλειας του 
γεωργικού εισοδήματος θα καταβάλλεται σε μία δόση, μετά από σχετικό αίτημα και 
έλεγχο αντίστοιχα, για διατήρηση της φυτείας σε καλή κατάσταση. Η ετήσια 
πριμοδότηση θα καταβάλλεται για περίοδο 12 χρόνων. Χρονικό σημείο έναρξης της 
καταβολής της πριμοδότησης θα είναι το πρώτο φθινόπωρο μετά τη φύτευση/σπορά. 
 
Οι επιλέξιμες εργασίες και έργα του Καθεστώτος παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και διαχωρίζονται στις ακόλουθες δύο ομάδες:  
 
1. Εγκατάσταση της δασικής φυτείας και 
2. Συντήρηση/περιποίηση της δασικής φυτείας. 

 
Η δημόσια δαπάνη για τις δαπάνες εγκατάστασης για τα έργα που θα αναλαμβάνει το 
δημόσιο, καθώς και ο ιδιωτικός τομέας  θα ανέρχεται στο 100%  των επιλέξιμων 
δαπανών όπως αυτές  καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
 
Για σκοπούς καταβολής της ενίσχυσης διευκρινίζεται ότι, ο όρος εγκατάσταση δασικής 
φυτείας περιλαμβάνει τις εργασίες/έργα που αφορούν στην Εγκατάσταση και 
Προστασία της Δασικής Φυτείας και παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 
1, Μέρος Α. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει την προετοιμασία του εδάφους, την προμήθεια 
του πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της φυτείας καθώς και τις εργασίες 
για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (η περίφραξη της φυτείας 
είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα βόσκησης).  Επίσης 
περιλαμβάνει και τις εργασίες για το λεκάνωμα, το πότισμα, την εγκατάσταση του 
αρδευτικού συστήματος, την καταπολέμηση ζιζανίων στη βολοφυτεία/σποροφυτεία 
καθώς και την αναπλήρωση των αποτυχιών της βολοφυτείας ή σποροφυτείας για τα 
πρώτα δύο χρόνια μετά τη φύτευση ή σπορά. 

Η δημόσια δαπάνη για τις δαπάνες συντήρησης/περιποίησης θα ανέρχεται στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο όρος συντήρηση/περιποίηση περιλαμβάνει εργασίες/έργα που αφορούν στη 
Συντήρηση/Περιποίηση της Δασικής Φυτείας. Οι εργασίες/έργα αυτά παρουσιάζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Μέρος Β. 

Κατά το στάδιο της συντήρησης/περιποίησης η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται 
με βάση την εγκεκριμένη έκταση της φυτείας, νοουμένου ότι ο αριθμός των φυτών θα 
είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο αποδεκτό αριθμό των 370 φυτών/ha. 

Τόσο σ’ ότι αφορά στην Εγκατάσταση της φυτείας, όσο και σ’ ότι αφορά τη Συντήρηση/ 
Περιποίηση της φυτείας, επιλέξιμες θα είναι μόνο οι εργασίες που είναι πλήρως 
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δικαιολογημένες. Για παράδειγμα η περίφραξη της φυτείας είναι επιλέξιμη μόνο στην 
περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα βόσκησης. 

Επιλέξιμη δαπάνη, είναι επίσης και η απώλεια γεωργικού εισοδήματος ως ετήσια 
πριμοδότηση για περίοδο 12 χρόνων στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται η 
προηγούμενη χρήση της γης ως γεωργική (μόνο για αροτραίες καλλιέργειες και 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών).  

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.  
 
12. Δικαιούχοι 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς «Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων» 
έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους 
συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών 
αρχών. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι δημόσιες αρχές (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
ενώσεις τους, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου) αλλά με περιορισμούς στις ενισχύσεις, 
(μόνο  οι δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας/σποράς  καλύπτονται). Κρατικές εκτάσεις 
μπορούν να ενταχθούν στο Καθεστώς μόνο στην περίπτωση που θα τυγχάνουν 
διαχείρισης από ιδιωτικούς οργανισμούς ή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, μόνο οι δαπάνες εγκατάστασης της 
φυτείας/σποράς  καλύπτονται. 
 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι άτομα, φορείς, αρχές, 
οργανισμοί ή οι ενώσεις αυτών, νόμιμοι κάτοχοι (ιδιοκτήτες) ή διαχειριστές ή αρχηγοί 
γης (πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους ομάδας ιδιοκτητών ή διαχειριστών) και 
επιθυμούν να εγκαταστήσουν δασικές φυτείες σε αυτήν. 

Στην περίπτωση της ετήσιας πριμοδότησης για απώλεια γεωργικού εισοδήματος, 
δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις 
αυτών, που έχουν ιδιόκτητα τεμάχια και τα οποία θα ενταχθούν στο Καθεστώς. 
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου το αιτούμενο τεμάχιο ανήκει σε περισσότερους 
από ένα ιδιοκτήτη, τότε ο αιτητής πρέπει να έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τους 
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, για να δικαιούται να διεκδικήσει την ετήσια πριμοδότηση 
για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος. Δικαιούχοι για ένταξη στο καθεστώς είναι 
όσοι δεν υπάγονται σε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
 

 Υποψήφιοι επενδυτές που υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο για γεωργική ή μη 
γεωργική γη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για το ίδιο 
τεμάχιο γης, με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, 

 Υποψήφιοι επενδυτές, στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, για όσο 
χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις.  

 

13. Δεσμεύσεις δικαιούχου 
 
Οι συμμετέχοντες στο Καθεστώς έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν και να 
προστατεύουν τη φυτεία τους τόσο κατά την περίοδο της συντήρησης/περιποίησης, 
όσο και κατά την περίοδο που λαμβάνουν πριμοδότηση για την απώλεια γεωργικού 
εισοδήματος (περίπτωση γεωργικής γης με αροτραίες καλλιέργειες ή εσπεριδοειδή). 
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Έχουν επίσης υποχρέωση να διατηρούν τη φυτεία σε καλή κατάσταση για επιπλέον 5 
χρόνια, από την ημερομηνία που έτυχαν της τελευταίας  καταβολής  οικονομικής 
ενίσχυσης. Ο ελάχιστος αριθμός φυτών που πρέπει να διατηρείται στη φυτεία κατά τους 
ελέγχους, είναι τα 370 φυτά/ha, ανεξάρτητα από το είδος (πλατύφυλλα, κωνοφόρα, ξενικά, 
φρουτόδεντρα). Οι δικαιούχοι  όταν υποβάλλουν αίτημα καταβολής της ενίσχυσης  που 
αφορά τις  διάφορες εργασίες /έργα (καλλιεργητικές φροντίδες) στην φυτεία τους πρέπει να 
προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια, ότι 
έχουν εκτελέσει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές φροντίδες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 
1, Μέρος Β). 
 
14. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

 
1. Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε τεμάχια γης που βρίσκονται στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, στα οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το 
Κράτος, είναι σε υψόμετρο μέχρι τα 900 μέτρα και το δυναμικό της φυσικής άγριας 
βλάστησής τους είναι χαμηλό αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες.  
 

2. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Καθεστώς 8.1 οι Αστικές Περιοχές που 
καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των πόλεων (Παράρτημα IV-Πίνακας Α).  

 
3. Εξαιρούνται επίσης οι προστατευόμενες περιοχές που αναφέρονται στο 

Παράρτημα IV- Πίνακα Β . Τονίζεται ότι η εξαίρεση αυτών των περιοχών θα 
ισχύσει μόνο για την εν λόγω προκήρυξη. 

 
4. Τα τεμάχια γης που θα συμμετάσχουν στο Καθεστώς θα πρέπει να εμπίπτουν σε 

μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: 

 Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές, 

 Περιαστικές περιοχές, 

 Αγροτικές Περιοχές για τις οποίες έχει ετοιμασθεί Τοπικό Σχέδιο 

 Άλλες Αγροτικές Περιοχές 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις πιο πάνω κατηγορίες περιοχών 
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

5. Τα τεμάχια γης που θα ενταχθούν στο Καθεστώς πρέπει  να έχουν ελάχιστη 
συμπαγή έκταση τριών (3) δεκαρίων. 

6. Τα τεμάχια μη γεωργικής γης, για να ενταχθούν στο Καθεστώς, θα πρέπει 
επιπλέον, να μην φέρουν άγρια ψηλή θαμνώδη βλάστηση ή άλλη δασική βλάστηση 
πέραν του 10% (εδαφοκάλυψη). Εξαίρεση στον περιορισμό αυτό, αποτελούν μόνο 
τα τεμάχια στα οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σοβαρής διάβρωσης και 
υποβάθμισης, των οποίων το ποσοστό εδαφοκάλυψης είναι 10% έως 30% με άγρια 
ψηλή θαμνώδη ή άλλη δασική βλάστηση.Στην περίπτωση αυτή, οι επιλέξιμες 
δαπάνες για την εγκατάσταση θα αφορούν μόνο στην επιπρόσθετη φυτεία που 
απαιτείται, ενώ για την περίπτωση της περιποίησης/συντήρησης, οι δαπάνες θα 
καλύπτουν ολόκληρη την έκταση στην οποία έγινε εμπλουτισμός. 

7. Στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενης γης, η διάρκεια της ενοικίασης θα είναι για 
τουλάχιστον οκτώ χρόνια και θα απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου καθώς και η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για 
δάσωση. 

8. Θα απαιτείται η προσκόμιση εγκριμένου Σχεδίου Δάσωσης, με βάση το Πρότυπο 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II. 

9. Θα απαιτείται η προσκόμιση Έγκρισης Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) ή συμπληρωμένο έντυπο Προκαταρκτικής Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). 
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10. Στις περιπτώσεις που η έκταση προς δάσωση υπερβαίνει τα εκατό εκτάρια, τότε θα 
απαιτείται και η υποβολή εγκριμένου Διαχειριστικού Σχεδίου ή ισοδύναμου μέσου, 
το οποίο εγκρίνεται από το Τμήμα Δασών. Εάν η έκταση προς δάσωση είναι κάτω 
από 100 εκτάρια και δεν καλύπτεται από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο 
μέσο, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών 
πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο. Για το Καθεστώς 
8.1, η προσκόμιση του Σχεδίου Δάσωσης, το οποίο περιλαμβάνει και τις 
πληροφορίες του απλοποιημένου δασικού διαχειριστικού σχεδίου, θεωρείται ότι 
καλύπτει την πιο πάνω υποχρέωση. 

 
Το Σχέδιο Δάσωσης θα πρέπει να ετοιμάζεται από διπλωματούχο 
δασολόγο/δασοπόνο (μελετητή), που να είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Το Σχέδιο Δάσωσης πρέπει να εγκρίνεται από 
το Τμήμα Δασών πριν την υποβολή της αίτησης. 

 
15. Πολλαπλή Συμμόρφωση 

 

Πολλαπλή Συμμόρφωση είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να 
εφαρμόζουν οι γεωργοί για να λαμβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις. Αυτές οι ελάχιστες 
απαιτήσεις αφορούν τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τις Καλές 
Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠΣ). 

 
Οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης είναι 13 κανονισμοί και οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και 
των φυτών, την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσης 
των ζώων.  
 
Οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών 
που πρέπει οι γεωργοί να χρησιμοποιούν κατά την αξιοποίηση του εδάφους με στόχο 
να αποφευχθεί η εγκατάλειψη ή η υποβάθμιση της γεωργικής γης. 
 
Η τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ελέγχεται από ένα σύστημα 
ελέγχου και στις περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων της 
Πολλαπλής Συμμόρφωσης επιβάλλονται μειώσεις στις ενισχύσεις. Το ύψος των 
μειώσεων είναι ανάλογο με το μέγεθος των παραβιάσεων, καθώς και από το βαθμό 
επανάληψής τους.   

 
Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της 
Πολλαπλής Συμμόρφωσης είναι ο ΚΟΑΠ. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 13 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και να διασφαλίζεται η εφαρμογή των Καλών 
Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Ο ΚΟΑΠ έχει δικαίωμα να διενεργεί 
επιπρόσθετους ελέγχους σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς. 
 
16. Ποσό και ποσοστό στήριξης 

 
Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται στο 100% της συνολικής δαπάνης, τόσο για την 
εγκατάσταση  όσο και για τη συντήρηση/περιποίηση  της φυτείας.Η οικονομική 
ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης/περιποίησης της φυτείας θα 
καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) των επιλέξιμων 
εργασιών/έργων όπως καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και δεν θα είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων. Το ύψος της 
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οικονομικής ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά θα εξαρτάται από 
τις επιλέξιμες εργασίες/έργα που θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι 
οποίες θα είναι πλήρως δικαιολογημένες μέσω του Σχεδίου Δάσωσης.  
 
Η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος 
που αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες θα ανέρχεται στα 100 Ευρώ/ha, ενώ στις 
περιπτώσεις καλλιεργειών εσπεριδοειδών το ποσό αυτό θα ανέρχεται στα 350 
Ευρώ/ha. Επιπρόσθετα και στις δύο περιπτώσεις, αυτή θα καταβάλλεται για περίοδο 
δώδεκα (12) χρόνων. 
 
Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα με τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται πιο πάνω, η 
Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης του ύψους των ποσών 
αυτών, ανάλογα με τις  διαθέσιμες πιστώσεις. 
 
Για την καταβολή της ετήσιας πριμοδότησης για την απώλεια εισοδήματος, στην 
περίπτωση των αροτραίων καλλιεργειών, είναι προϋπόθεση να ασκείται τακτικά 
γεωργική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει, ότι το τεμάχιο κατά τα προηγούμενα επτά 
χρόνια (κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης) θα πρέπει να έφερε αροτραία 
καλλιέργεια, τουλάχιστον για τέσσερεις καλλιεργητικές περιόδους, με βάση τις 
επιλέξιμες εκτάσεις, όπως καθορίστηκαν από ελέγχους που διενήργησε ο ΚΟΑΠ στα 
στοιχεία που είχαν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, εκ των 
οποίων, τουλάχιστον η μία το έτος 2013 ή 2014. Εξαίρεση αποτελούν, τα τεμάχια που 
δεν ήταν επιλέξιμα την περίοδο αναφοράς το 2003. Σε αυτή την περίπτωση, είναι 
υποχρεωτικό ο αιτητής να το είχε δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 
του 2014 (να είχε δηλώσει επιλέξιμη έκταση με βάση ελέγχους που καθορίστηκαν από 
ελέγχους που διενέργησε ο ΚΟΑΠ) και οι αρμόδιες αρχές να εξετάσουν αφενός 
διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες από το 2008 και αφετέρου κατά πόσο το τεμάχιο 
πληροί την προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 
 
Για την καταβολή της ετήσιας πριμοδότησης για την απώλεια εισοδήματος, στην 
περίπτωση των εσπεριδοειδών, είναι προϋπόθεση να ασκείται τακτικά γεωργική 
δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει την τεκμηριωμένη εφαρμογή καλλιεργητικής φροντίδας 
στη φυτεία των εσπεριδοειδών. Η ετήσια αυτή πριμοδότηση θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε έτους, μετά από σχετικό αίτημα και μετά από τον αντίστοιχο σχετικό έλεγχο, για 
πιστοποίηση της διατήρησης της φυτείας. Για την πιστοποίηση της διατήρησης της 
φυτείας, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι η φυτεία διατηρείται σε καλή κατάσταση, η γη 
δεν έχει αλλάξει χρήση και ο αριθμός των φυτών ανά εκτάριο είναι τουλάχιστον 450, 
για τα πρώτα 2 έτη και 370 για το 3ο  έτος και μετά. 
 
Μεθοδολογία για υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης κατά 
περίπτωση: 
 
Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι εφικτές μέθοδοι 
και εργασίες εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω 
από τις ποικίλες κλιματεδαφικές συνθήκες που παρουσιάζονται στις περιοχές 
εφαρμογής του Καθεστώτος. 

Ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε σε 
στοιχεία του Τμήματος Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις περιοχές της 
Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΑΣ 2, φαίνεται αναλυτικά η μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής 
φυτείας. 
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Το ύψος της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος, υπολογίστηκε με βάση σχετική  
έκδοση του  Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. 
 
17. Μοριοδότηση / Κριτήρια βαθμολόγησης των Αιτήσεων 

 
Ο καθορισμός των κριτηρίων βαθμολόγησης των αιτήσεων έχει στηριχθεί στην ανάγκη 
άμεσης δάσωσης για αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς 
και στην ενίσχυση της μειωμένης βιοποικιλότητας σε μια περιοχή. 
 
Στις πιο κάτω περιπτώσεις, οι αιτήσεις θα συγκεντρώνουν  ψηλότερη βαθμολογία: 
 

 Τεμάχια με υψόμετρο κάτω από 500m, 

 μειονεκτικές περιοχές, 

 περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας λόγω έντονης υποβάθμισης 
(υπερβόσκηση, διάβρωση, λατόμευση), 

 η χρήση πλατύφυλλων δασικών ειδών στη δασική φυτεία, πέραν του 20%, και 

 η χρήση φρουτόδεντρων στη δασική φυτεία. 
 

Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, θα εγκρίνονται οι αιτήσεις που λαμβάνουν την 
πιο ψηλή βαθμολογία. Η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται, για να εγκριθεί μία 
αίτηση είναι οι 50 μονάδες από το  σύνολο  των 100 που μπορεί να συγκεντρώσει. Μια 
αίτηση για να κριθεί ως επιλέξιμη θα πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη βαθμολογία. 
 
Όλες οι αιτήσεις του Καθεστώτος θα υπόκεινται σε μοριοδότηση. Στην περίπτωση 
ανεπάρκειας κονδυλίων θα προχωρήσουν για επεξεργασία και έγκριση οι αιτήσεις με 
τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι συμπλήρωσης του συνολικού ποσού της 
προκήρυξης.  
 
18. Κατευθυντήριες Γραμμές και Όροι Εφαρμογής του Καθεστώτος 

 
1) Προεργασία / Προετοιμασία  του Εδάφους 

Για την προετοιμασία του εδάφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι 
τρόποι ανάλογα με την περίπτωση: 

 Απομάκρυνση γεωργικής δενδρώδους καλλιέργειας: Αυτό μπορεί να 
γίνει με διάφορα γεωργικά μηχανήματα. Θα πρέπει όμως σε όλες τις 
περιπτώσεις τα υπολείμματα (ρίζες, κλαδιά, κτλ. ) να μην εμποδίζουν την 
ομαλή και επιτυχή εγκατάσταση της δασικής φυτείας. 

 Απομάκρυνση ζιζανίων με γεωργικό ελκυστήρα: Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ικανοποιητική καταστροφή/απομάκρυνση των ζιζανίων 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται  η επιτυχία της φυτείας και παράλληλα η 
μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. 

 Χημική καταπολέμηση ζιζανίων: Τα φυτοφάρμακα που θα 
χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία  
και η χρήση τους δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και νόμους. Η χρήση τους να περιορίζεται 
στις περιπτώσεις που είναι εντελώς απαραίτητη. 

 Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και άροση: Η διάνοιξη των ισοϋψών λωρίδων 
επιτρέπεται για κλίσεις μέχρι 50% και γίνεται με Mini digger ή μπουλντόζα 
. Η άροση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον σε βάθος 30 cm. Στην 
περίπτωση χρήσης  Mini digger, το μέγιστο πλάτος της λωρίδας είναι 
γύρω στα 1,5 m ενώ στην περίπτωση της μπουλντόζας, το πλάτος δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 4,5 m. Το ελάχιστο μήκος των λωρίδων ανά 
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εκτάριο είναι γύρω στα  1000 m. Οι λωρίδες πρέπει να κατανέμονται 
ομοιόμορφα σε όλη την έκταση προς δάσωση. 

 Για κλίσεις από 50% - 70%, η εγκατάσταση δασικής φυτείας είναι 
επιτρεπτή μόνο με τη διάνοιξη λάκκων, την προετοιμασία του εδάφους 
κατά θέσεις ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη διάνοιξη λωρίδων με τη 
χρήση Mini digger.  

 Η εγκατάσταση φυτείας σε κλίσεις πάνω από 70% επιτρέπεται μόνο στις 
περιπτώσεις που θα υπάρξει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος και 
παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει σημαντική αρνητική 
επίπτωση στο περιβάλλον. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιτόπιος έλεγχος 
από λειτουργούς του Τμήματος Δασών θα έχει καθοριστική σημασία. 

 Βαθιά άροση του εδάφους: Η άροση πρέπει να διενεργείται παράλληλα 
με τις ισοϋψείς λωρίδες του εδάφους όπου η κλίση το επιτρέπει, για 
παρεμπόδιση της διάβρωσης. Θα πρέπει να φτάνει σε βάθος 30 
εκατοστών τουλάχιστον. Η άροση συστήνεται στις ήπιες κλίσεις. 

 Τάφροι, Αυλάκια, Μικρές Βαθμίδες και Φυτόχωμα: Πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δασών. 

 Κορμοδέματα: Εφαρμόζονται σε ισοϋψείς γραμμές σε απόσταση 10 – 15 
μέτρα, σε εδάφη των οποίων η κλίση δεν ξεπερνά το 50%, τα οποία δεν 
είναι βραχώδη και ο υπόροφος πλατύφυλλων θάμνων δεν είναι πυκνός. 
Ελάχιστο συνεχές μήκος              5 μέτρα. Χρησιμοποιούνται κορμοί με 
μέση διάμετρο 20 περίπου εκατοστών οι οποίοι  είτε προσδένονται  στα 
υπάρχοντα πρέμνα με σύρμα πάχους τουλάχιστον        2 χιλιοστομέτρων 
είτε στερεώνονται με τη χρήση πασσάλων από ξύλο ή από μέταλλο με 
διάμετρο περίπου 12 χιλιοστομέτρων. Οι πάσσαλοι δεν πρέπει να 
εξέχουν  της πάνω πλευράς των κορμών πέραν των 5 εκατοστών, θα 
έχουν βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστά και μέγιστη μεταξύ τους 
απόσταση 2,5 μέτρα. Όπου υπάρχει έλλειψη κορμών μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν κορμοί (3-5) με διάμετρο μικρότερη των 20 εκατοστών 
οι οποίοι αφού δεθούν με σύρμα , ανά μέτρο, θα έχουν διάμετρο ίση ή 
μεγαλύτερη των 20 εκατοστών οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως 
και οι κορμοί. Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται στην πλήρη εφαρμογή 
του κορμού επί του εδάφους έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά. Οι 
κορμοί μπορούν να τεμαχιστούν σε διάφορα μήκη για καλύτερη 
εφαρμογή και χρήση. Επιπρόσθετα, στην ανάντη πλευρά του κορμού 
κατασκευάζεται μικρό αυλάκι για το κλείσιμο μικρών κενών μεταξύ 
κορμού και εδάφους καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 
φύτρωσης των σπόρων. 

 Λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια. Τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια 
χρησιμοποιούνται κατά μήκος δρόμων για προστασία από πτώση 
βράχων καθώς και στην κοίτη των ποταμών σαν μικρά φράγματα. Τα 
συρματοκιβώτια πρέπει να είναι γαλβανισμένα με ελάχιστο πάχος του 
σύρματος 2,7 mm, ελάχιστο πάχος δεσιμάτων 2,2 χιλιοστά και μέγιστο 
πλάτος ανοιγμάτων 7,5 εκατοστά. Τα συρματοκιβώτια γεμίζονται από 
λίθους που υπάρχουν στη γύρω περιοχή ή που μεταφέρονται από άλλες 
γειτονικές περιοχές. Για την εφαρμογή τους πρέπει να ακολουθούνται οι 
οδηγίες του κατασκευαστή και να έχουν μέγιστο ύψος 2 μέτρα. 

 Κορμοφράγματα.  Αυτά είναι προσωρινά αντιπλημμυρικά έργα και 
περιλαμβάνουν μικροκατασκευές από ξύλο ύψους 0,5 - 0,8 μέτρων που 
κατασκευάζονται σε μικροχαράδρες  και μικρά ρυάκια. Για την κατασκευή 
τους ανοίγονται τομές στα δύο πρανή της χαράδρας με οριζόντιο βάθος 
50 -100 εκατοστά έτσι  ώστε τα δύο άκρα των κορμών να στερεωθούν 
ικανοποιητικά μέσα στις τομές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2-4 
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κορμοί, αναλόγως της διαμέτρου, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος 
του φράγματος. Πρώτος κορμός (βάση) τοποθετείται αυτός με τη 
μεγαλύτερη διάμετρο και ακολουθούν οι επόμενοι ανάλογα με τη 
διάμετρο. Στην περίπτωση που η σταθερότητα του φράγματος δεν είναι 
ικανοποιητική, τότε τοποθετούνται δύο μεταλλικοί πάσσαλοι στα κατάντη 
για αντιστήριξη. Λόγω της προσωρινότητας των φραγμάτων αυτών (4-8 
χρόνια), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ύψος τους το οποίο δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 80 εκατοστά έτσι ώστε να μην συγκεντρώνει 
μεγάλο όγκο φερτών υλικών. 

 Η επιμέτρηση της εργασίας γίνεται με τη μέτρηση του μήκους του κορμού 
που βρίσκεται στο επάνω μέρος του φράγματος. 

 
2) Αγορά  και  Μεταφορά  Πολλαπλασιαστικού  Υλικού 

Το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (σπόροι ή φυτά) θα πρέπει 
να ικανοποιεί τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας  περί “Παραγωγής και 
Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού” και τον περί “Μέτρων 
Προστασίας κατά της Εισαγωγής και εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για 
τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα”  Νόμο. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο επενδυτής θα πρέπει να αγοράζει το πολλαπλασιαστικό 
υλικό από εγκεκριμένους από το Κράτος προμηθευτές/παραγωγούς. Ο 
προμηθευτής θα πρέπει κατά την αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού να 
προμηθεύσει τον επενδυτή με έγγραφο ή ετικέτα όπου θα αναγράφονται οι 
σχετικές πληροφορίες για το υλικό που έχει πωλήσει. Το σχετικό έγγραφο ή 
ετικέτα είναι απαραίτητο μόνο για τα είδη που φαίνονται με αστερίσκο στον 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι. Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει ο 
επενδυτής. 
 
Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό (είδη φυτών και σπόρων) το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι κατάλληλο για τις κλιματικές και εδαφικές 
συνθήκες της περιοχής προς δάσωση. 
 
Τα φυτά θα πρέπει να είναι άριστης κατάστασης με πλήρες αναπτυγμένο 
υπέργειο τμήμα καθώς και ριζικό σύστημα. Επίσης πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 
 
Τα κωνοφόρα θα είναι ηλικίας τουλάχιστον ενός έτους και όχι μεγαλύτερα των 
τριών ετών και με ελάχιστο ύψος 10 cm και μέγιστο γύρω στα 40 cm ανάλογα 
με το δασοπονικό είδος. Τα πλατύφυλλα θα είναι  τουλάχιστον ενός έτους και 
με ελάχιστο ύψος  10 cm. 

Εξαίρεση στα πιο πάνω μπορούν να αποτελέσουν τα είδη αοράτου (Juniperus 
spp.) και  ο κέδρος (Cedrus brevifolia) που μπορούν να είναι ηλικίας μέχρι τριών 
ετών. 
 

3) Φυτευτικός  Σύνδεσμος – Πυκνότητα  Σποράς 
Το είδος του φυτευτικού συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Συστήνεται 
όμως η τυχαία διάταξη των φυτών. 

Στην περίπτωση που η φυτεία θα εγκατασταθεί με σπορά, τότε πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η πιο κάτω ποσότητα σπόρου ανά εκτάριο: 
 

 Τραχεία πεύκη (Pinus brutia): 5-8 Kg ανά εκτάριο καλλιεργημένης γης, 
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 Μαύρη πεύκη (Pinus nigra): 3-4 Kg ανά εκτάριο καλλιεργημένης γης , 

 Kυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) 0,7 Kg ανά εκτάριο 
καλλιεργημένης γης, 

 Για τα υπόλοιπα είδη δεν συστήνεται η σπορά. 
 

Στις περιπτώσεις  μεικτών φυτειών, έκτασης 3 δεκαρίων – 1,5 εκταρίων όπου 
τα κωνοφόρα θα εγκατασταθούν με σπορά ενώ τα πλατύφυλλα με φύτευση, ο 
ελάχιστος αποδεκτός αριθμός πλατύφυλλων φυτών για να θεωρηθεί μεικτή 
φυτεία είναι τα 90 φυτά ανά εκτάριο. Η μίξη των φυτών πρέπει να είναι κατά 
άτομο ή κατά μικρές ομάδες μέχρι 10 δενδρύλλια. Επιπρόσθετα, στις 
περιπτώσεις μεικτών φυτειών, έκτασης μεγαλύτερης του 1,5 εκταρίου, ο 
ελάχιστος αποδεκτός αριθμός πλατύφυλλων φυτών πρέπει να ξεπερνά το 10% 
της συνολικής έκτασης. Ο ελάχιστος αριθμός φυτών ανά εκτάριο είναι 450 φυτά 
τα οποία πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση. 
 

4) Εγκατάσταση  Φυτευτικού Υλικού 

 Φύτευση 
- Διαστάσεις λάκκων φύτευσης: 

Ελάχιστες διαστάσεις: 35 Χ 35Χ 35 cm 

- Διαστάσεις λεκάνων: 
Ελάχιστη διάμετρος: 50 cm 
Ελάχιστο βάθος: 20cm 
Ελάχιστη χωρητικότητα σε νερό: 30 λίτρα  

 Σπορά 
Η εφαρμογή της σποράς και η κάλυψη του σπόρου γίνεται χειρωνακτικά ή με μηχανικά 
μέσα αφού πρώτα το έδαφος έχει καλλιεργηθεί βαθιά κατά την προετοιμασία του 
εδάφους. 

Η σπορά μπορεί να γίνει και «κατά θέσεις». Με τη μέθοδο αυτή, ο εργάτης θα 
αναμοχλεύει “κατά θέση” ελαφριά το έδαφος με σκαπτικό εργαλείο και στη συνέχεια 
αφού ρίξει 4-6 σπόρους θα καλύπτει με το ίδιο εργαλείο ή το χέρι τους σπόρους. Η 
πυκνότητα των θέσεων καθορίζεται στη μία θέση ανά τρεις βηματισμούς. 

Κατά την εφαρμογή της σποράς, πρέπει ο σπόρος να κατανεμηθεί ομοιόμορφα στην 
επιφάνεια, ενώ το βάθος που πρέπει να φτάσει είναι 2 φορές τη διάμετρο του σπόρου. 

 Πότισμα 
- Το πότισμα βολοφύτων γίνεται αμέσως μετά τη φύτευση. 

Η ελάχιστη ποσότητα νερού ανά φυτό: 20-30 λίτρα. 
 

5) Προστασία από Βιοτικούς και Αβιοτικούς  Παράγοντες 

 Περίφραξη με πακλαβωτό τέλι. 
Στην περίφραξη θα χρησιμοποιείται τέλι πακλαβωτό και μεταλλικοί πάσσαλοι. 

- Η απόσταση από πάσσαλο σε πάσσαλο  θα είναι 3-4 m. 
- Το ελάχιστο ύψος της περίφραξης θα είναι 1,2 m, 
- Το ελάχιστο βάθος του πασσάλου μέσα στο έδαφος θα είναι 30 cm, 
- Η εγκατάσταση των πασσάλων μπορεί να γίνει με τη χρήση βαριάς 
(μάτσας), 
- Το άνοιγμα (διάμετρος) στο πακλαβωτό τέλι δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
8cm. 

 Χρήση καφασιών. 
Τα καφάσια χρησιμοποιούνται στην περίπτωση βολοφύτων και όταν αναμένονται 
ζημιές, κυρίως από λαγούς. 
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Τα καφάσια αποτελούνται από σιδερόβεργες 6-8 mm και δικτυωτό τέλι με οπές με 
μέγιστη διάμετρο 3cm. Το ελάχιστο ύψος του καφασιού μετά την εφαρμογή στο φυτό 
είναι  0,8m και η ελάχιστη διάμετρος 35 cm. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος καφασιού θα 
είναι αποδεκτός εφόσον μπορεί να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και θα 
εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς του. 
 

 Εγκατάσταση απλού  αρδευτικού συστήματος για τα βολόφυτα. 
- Χρησιμοποιείται πλαστικός κεντρικός αγωγός παροχής νερού με διάμετρο 
40-50 mm, 
- Χρησιμοποιούνται λάστιχα διανομής νερού στα φυτά με διάμετρο 20-25 
mm. 
- Κατάλληλο σύστημα παροχής νερού στις λεκάνες 
 

 Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων στα φυτά.  
Χρησιμοποιούνται πάσσαλοι με ελάχιστο  ύψος 1 m  απαλλαγμένοι φλοιού, από ξύλο 
ή άλλο υλικό που αντέχει στις εδαφολογικές συνθήκες για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Τα υλικά για επίδεση των φυτών πρέπει να έχουν ελαστικότητα ή δυνατότητα ταχείας 
αποσύνθεσης για να μην προκληθεί ζημιά στα φυτά. 

6) Περιποίηση Δασικής Φυτείας 
 

 Αναπλήρωση αποτυχιών στις δασικές φυτείες. 
Η οικονομική ενίσχυση για αναπλήρωση των αποτυχιών καταβάλλεται μόνο για τα 
πρώτα δύο χρόνια της εγκατάστασης και αφορά τον μέγιστο αριθμό φυτών, 
450/εκτάριο ο οποίος επιδοτείται. Καλύπτει την αντικατάσταση αποτυχιών μέχρι 10% 
του συνολικού αριθμού φυτών (45 φυτά/εκτάριο/έτος) στην περίπτωση βολοφύτων ή 
έκταση μέχρι 20% ανά έτος στην περίπτωση σποροφυτείας. 

 Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκάνων βολοφύτων. 
Οι λεκάνες συντηρούνται μέχρι τρία χρόνια από την ημέρα φύτευσης των βολοφύτων 
εφόσον θα πραγματοποιηθεί πότισμα  με τη χρήση βυτιοφόρου. Κατά τη συντήρηση 
πρέπει οι λεκάνες να πάρουν τις διαστάσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο (3.4). 

Το ξεχόρτισμα στην περιοχή της λεκάνης εφαρμόζεται στα πρώτα πέντε χρόνια 
εφόσον χρειάζεται. Γίνεται με το χέρι  ή με τη χρήση χορτοκοπτικής, χωρίς όμως να 
επηρεάζεται το ριζικό ή υπέργειο τμήμα του φυτού. 

 Άρδευση βολοφύτων. 
Η άρδευση γίνεται μέχρι τα πρώτα τρία χρόνια μετά τη φύτευση. Γίνεται χειρωνακτικά 
ή με τη χρήση απλού αρδευτικού συστήματος όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 
παράγραφο. Η χρηματοδότηση πρέπει να αντιστοιχεί στη μέθοδο που δηλώνεται στο 
Σχέδιο Δάσωσης (αυτόματο σύστημα ή γέμισμα λεκάνης με βυτιοφόρο/άλλο μέσο). 
Κατά την άρδευση δεν πρέπει να δημιουργούνται λάκκοι στις λεκάνες λόγω αυξημένης 
ροής του νερού. 
Η ελάχιστη ποσότητα του νερού ανά άρδευση για κάθε φυτό είναι 20-30 λίτρα. 
Η συχνότητα άρδευσης καθορίζεται στο Σχέδιο Δάσωσης. 

 
 

 Καταπολέμηση ζιζανίων στη φυτεία. 
Μπορεί να γίνει χειρωνακτικά ή μηχανικά ή και χημικά (όταν οι πρώτοι δύο τρόποι είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν). 
Πρέπει το ριζικό και το υπέργειο τμήμα των φυτών να μη επηρεάζεται. 

 Λίπανση φυτείας. 
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Η λίπανση μπορεί να πραγματοποιηθεί τον πρώτο χρόνο της 
Περιποίησης/Συντήρησης της φυτείας. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα λιπάσματα. 
 

7) Τελικός  Αποδεκτός Αριθμός Φυτών 
 
Τόσο στην περίπτωση φυτείας όσο και στην περίπτωση σποροφυτείας, ως ελάχιστος 
αριθμός φυτών που θα γίνεται αποδεκτός με σκοπό την καταβολή πληρωμής κατά την 
περίοδο της συντήρησης (3ο -8ο  έτος) θα είναι τα 370 φυτά ανά εκτάριο, ενώ αντίθετα 
κατά την περίοδο της εγκατάστασης (μέχρι το 2ο  έτος)  ο ελάχιστος αριθμός  είναι 450 
φυτά ανά εκτάριο.  Σημειώνεται ότι σε αυτούς τους αριθμούς φυτών 
συμπεριλαμβάνονται και τα φρουτόδεντρα.  

Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί ανάγκη για συμπλήρωση, ερμηνεία ή 
τροποποίηση του Λεπτομερούς Σχεδίου ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, κατόπιν διαβούλευσης με τη Διαχειριστική Αρχή και τον ΚΟΑΠ 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.   
 
19. 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 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 
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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.  
 
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 
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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. 
 
20.  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.  
 
21.  Παρατυπίες 

 
O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις 
περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1975 της 
Επιτροπής, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1971 της Επιτροπής.  
Μεταξύ άλλων ορισμών που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, «υπόνοια απάτης» 
θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής 
διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης η οποία έχει 
καταρτισθεί βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η 
έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
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κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά 
κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή παράληψη 
ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο 
γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων που 
προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της 
Ε.Ε., είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε..  
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. 
 
22. 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.  
 
Αποκλίσεις και κατ’ επέκταση ποινές και αποκλεισμοί μπορεί να προκύψουν από τους 
διοικητικούς ή τους επιτόπιους ελέγχους ή από τον συνδυασμό των δύο. Οι αποκλίσεις 
από τους ελέγχους ισχύουν στην τρέχουσα χρονιά που γίνεται ο έλεγχος και σε κάποιες 
περιπτώσεις ισχύουν και για τις επόμενες χρονιές.  Όσο αφορά τις κυρώσεις που 
αφορούν την έκταση ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 19 του Κανονισμού 640/2014 
σύμφωνα με το οποίο: 
  

 Όσον αφορά ομάδα τεμαχίων που εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς, σε 
περίπτωση που η διαφορά της αιτηθείσας για ποινές έκτασης με τη επιλέξιμη 
προς πληρωμή ξεπερνά το 3% ή τα 2 εκτάρια, αλλά είναι κάτω από 20%, τότε 
η πληρωθείσα έκταση είναι η επιλέξιμη προς πληρωμή έκταση μειωμένη κατά 
το διπλάσιο της πιο πάνω διαφοράς. Δηλαδή αν κάποιος αιτηθεί 10 δεκάρια και 
η επιλέξιμη προς πληρωμή ορισθεί στα 9 δεκάρια, τότε η πληρωθείσα έκταση 
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είναι 6 δεκάρια (10-9=1, Εντός του 2% μέχρι 20%-1/8=12.5%, Διπλασιασμός 
της πονής1*2=2, 8-2=6) 

 

 Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της επιλέξιμης προς πληρωμή έκτασης δε 
χορηγείται καμία ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική ομάδα τεμαχίων. 

 

 Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 30% επιλέξιμης προς πληρωμή έκτασης δε 
χορηγείται για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος καμία ενίσχυση για τα εν 
λόγω καθεστώτα ενίσχυσης. 

 

 Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% επιλέξιμης προς πληρωμή έκτασης, ο 
κάτοχος της εκμετάλλευσης αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού 
ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας για ποινές 
έκτασης και της επιλέξιμης προς πληρωμή. Το ποσό συμψηφίζεται με τις 
ενισχύσεις που καταβάλλονται στα πλαίσια οποιουδήποτε καθεστώτος 
ενίσχυσης που αφορά την Ενιαία Αίτηση, στα επόμενα 3 ημερολογιακά έτη. Εάν 
το ποσό δε συμψηφιστεί στα 3 αυτά έτη, το υπόλοιπο διαγράφεται. 

 
Οι κυρώσεις αυτές  δεν θα επιβάλλονται, εάν ο αιτητής μπορεί να αποδείξει ότι η 
δήλωση που σχετίζεται με την έκταση, βασίστηκε σε επίσημη πηγή πληροφοριών 
αναγνωρισμένη από την Αρμόδια Αρχή (π.χ. τίτλο ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό 
παραχώρησης τουρκοκυπριακού κλήρου κτλ.).  Επίσης δεν θα επιβάλλεται ποινή αν ο 
αιτητής μπορεί να αποδείξει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ότι δεν έγινε ψευδής δήλωση.  
Λεπτομέρειες για τις κυρώσεις , εξαιρέσεις , ποινές θα αναφέρονται  στο εγχειρίδιο 
εφαρμογής και στη συμφωνία που θα υπογραφεί   με τους αιτητές. 
 
Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την αίτηση / συμμετοχή 
στο Καθεστώς 
 
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, 
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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: 
 
o θάνατος του δικαιούχου 
o μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία 
o σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην 

εκμετάλλευση 
o νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των 

καλλιεργειών του δικαιούχου 
o απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, 

εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης· 
 

 όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα 

 

 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 

 

 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.  
 
23. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι 
αιτητές, πλήρως ασφαλή και προστατευμένα . Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των 
συστημάτων που διαθέτουν προσωπικά δεδομένα.  Η διαφάνεια στη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων που κατέχονται και η ενημέρωση των υποκειμένων των 
δεδομένων είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των 
προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο ίδιος ο 
ΚΟΑΠ,  ως νομικό πρόσωπο (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 
20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, τηλ.00357-22557777 
Φαξ:0035722557755). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων στο Email: dpo@capo.gov.cy  
Ο ΚΟΑΠ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως 
απαραίτητα με σκοπό την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. 
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα δίδονται σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή όλων 
των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας 
της αίτησης σας θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΚΟΑΠ να μην μπορεί να επεξεργαστεί την 
αίτηση σας ή να απορρίψει την αίτηση σας. 



ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.1, Έκδοση 2                      24 
 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ΚΟΑΠ κατά την 
υποβολή αιτήσεως στα πλαίσια αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνουν το 
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου) ή Εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου), Διεθνής 
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου ή/και ατόμου επικοινωνίας του αιτητή. Τα 
προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΚΟΑΠ θα χρησιμοποιηθούν μόνο με 
σκοπό την επεξεργασία της αίτησης του αιτητή, τη διαχείριση των πιστώσεων του 
Ταμείου Πληρωμών, την πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με πιστώσεις που 
εγκρίνονται από το Ταμείο Πληρωμών και την ανάκτηση ποσών που προέρχονται από 
τις πιστώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας 
ή αμέλειας και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων.  
Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή 
άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση 
(Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο 
όργανο πιστοποίησης του ΚΟΑΠ, σε τοπικές αρχές, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας), όπως επίσης και σε 
Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, σε όργανα και 
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργάτες / αναδόχους που ο ΚΟΑΠ έχει 
αναθέσει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για λογαριασμό του και απαιτείται η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, Ταμείο Θήρας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας 
πληροφοριών, επαγγελματικούς συμβούλους περιλαμβανομένων και των εξωτερικών 
νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά μόνο όπου 
καλόπιστα πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι απαραίτητη για (i) σκοπούς 
συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, νομική υποχρέωση, 
νομική διαδικασία (ii) για σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, ανίχνευσης απάτης, 
ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων, της 
περιούσιας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των υπαλλήλων του (iv) για σκοπούς 
αξιολόγησης, έρευνας, ανάλυσης και στατιστικής (v) για σκοπούς ελέγχων πολλαπλής 
συμμόρφωσης. Προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε 
στατιστικές, ερευνητικές και αναλυτικές χρήσεις υπό ορισμένες περιστάσεις, θα 
ψευδονυμοποιούνται ή θα ανωνυμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για την 
προστασία από την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η χρήση των 
δεδομένων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τον ΚΟΑΠ στην ενημέρωση των 
αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον, γεγονός που θα ωφελήσει τους αιτητές του 
προγράμματος ενίσχυσης. Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από το 
νόμο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες, απαντώντας σε αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, και άλλους φορείς.     
Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή εκτός 
της ΕΕ.  
Τα δεδομένα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης θα διατηρηθούν από 
τον ΚΟΑΠ μόνο εφόσον υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη να γίνει σύμφωνα με τους 
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά από αυτό το διάστημα, θα 
επισημανθούν για καταστροφή και θα καταστραφούν σύμφωνα με εσωτερικές οδηγίες 
ή κατευθυντήριες γραμμές για καταστροφή που έχουν ληφθεί. 
Με βάση τη νομοθεσία το κάθε πρόσωπο του οποίου ο ΚΟΑΠ κατέχει δεδομένα έχει 
τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω και 
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αναφέροντας τα δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει: πρόσβαση και διόρθωση ή 
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας που 
αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, 
καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 
 
24. Δημοσιοποίηση των Στοιχείων των Δικαιούχων 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 καθώς και του Κεφαλαίου VI του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, 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 
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. 
 
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό 
Κανονισμό 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). H Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 

 
 
 
25. 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 γραπτώς 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. 

http://www.capo.gov.cy/
http://www.capo.gov.cy/
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Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό από την Μονάδα Εφαρμογής , 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. 
 
26. 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  Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάλογος Δασικών Ειδών που είναι επιλέξιμα για τη Δάσωση και Δημιουργία 

Δασωδών Εκτάσεων 

 

Α/Α Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 
Α. Κωνοφόρα 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Τραχεία πεύκη* 
Κυπαρίσσι 
Μαύρη πεύκη* 
Κουκουναριά* 
Κέδρος 
Είδη Αόρατου 

Pinus brutia* 
Cupressus sempervirens 
Pinus nigra* 
Pinus pinea* 
Cedrus brevifolia 
Juniperus spp. 

Β. Πλατύφυλλα 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Πλάτανος 
Αγριελιά 
Αγριοχαρουπιά 
Βαλανιδιά 
Σκλήδρος 
Είδη Μοσφιλιάς 
Τρέμιθος 

Platanus orientalis 
Olea europea 
Ceratonia siliqua 
Quercus infectoria 
Alnus orientalis 
Grataegus  spp. 
Pistacia atlantica 

Γ. Θάμνοι 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Σχινιά 
Τρεμιθιά 
Λατζιά 
Μερσινιά 
Πικροδάφνη 
Δάφνη 
Περνιά 
Στερατσιά 
Αντρουκλιά 
Ρούδι 

Pistacia lentiscus 
Pistacia terebinthus 
Quercus alnifolia 
Myrtus communis 
Nerium oleander 
Laurus nobilis 
Quercus coccifera 
Styrax officinalis 
Arbutus andrachne 
Rhus coriaria 

Δ. Ξενικά είδη 
 1. 
 2. 
 3. 

  4. 

Είδη Ευκαλύπτου 
Καζουαρίνα 
Καλλιτρίδα 
Μαυρομμάτα, Λουλουδκιά 

Εucalyptus spp. 
Casuarina spp.  
Tetraclinis articulata 
Melia  azedarach 

E. Φρουτόδεντρα 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 

Είδη Συκαμνιάς 
Είδη Συκιάς 
Αγριοαχλαδιά/Αρκάππης 
Αγριοαμυγδαλιά 
Κονναρκά 
Ροδιά 
Πουρνελιά/Μαραπελιά 

Morus ssp. 
Ficus spp. 
Pyrus syriaca 
Prunus dulcis 
Ziziphus lotus 
Punica ssp. 
Prunus domestica 

 

 

*Το δασοπονικό αυτό είδος πρέπει να αγοραστεί από προμηθευτή που είναι εγγεγραμμένος στον  “Εθνικό κατάλογο 

Παραγωγών/ Προμηθευτών Δασικού Πολλαπλασιαστικού  Υλικού”.  Επίσης η ποσότητα φυτών που θα αγοραστεί πρέπει να  

συνοδεύεται από έγγραφο που εκδίδει ο προμηθευτής στο οποίο θα αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες που προβλέπει 

η νομοθεσία περί “ Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Νόμοι του 1991 έως 2002)” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΩΣΗΣ 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 
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1. ΠΡΟΤΥΠΟ 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):
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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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:
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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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   
 ............ m2 0,043 …….………. 

 Απλή καλλιέργεια με γεωργικό ελκυστήρα για αφαίρεση ζιζανίων   
 ............ m2 0,025 …….………. 

 Χημική καταπολέμηση ζιζανίων  
 ............ m2 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   
 ............ m2 0,065 …….………. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση χώματος  
 ............ m3 6,250 …….………. 

 Άνοιγμα τάφρων  
 ............ m2 2,000 …….………. 

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

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

 Κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων  
 ............ m3 190,000 …….………. 

 Κατασκευή αυλάκων και μικρών βαθμίδων  
 ............ m2 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 
 

€…….………. 
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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 0,400  ….………. 

 
 .................... m2 0,700  ….………. 

 
 ..............  φυτά 1,200  ….………. 

 
 

 ............. φυτά 1,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 1,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,200  ….………. 
 

 ............. φυτά 5,000  ….………. 
 

 ............. φυτά 5,000  ….………. 
 

 .................... m2 0,095  ….………. 
 

 .................... m2 0,095  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,889  ….………. 
 

 ............. φυτά 0,889  ….………. 
 

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

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

 .................... m2 0,030  ….………. 
 

 .................... m2 0,030  ….………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ €.………. 

 

(Να σημειωθεί  στο κουτί που αντιστοιχεί στην 

εργασία  που θα εκτελεσθεί) 
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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 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ...................... m2 0,035 .………. 
 

 ............... φυτά 1,200 .………. 
 

 ............... φυτά 0,156 .………. 
 

 .......... φυτό ή m2 0,400 .………. 
 

ΣΥΝΟΛΟ €.………. 
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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: ..............................................................................................................................................................................  

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

 .......................................................................................................................................................................................................  
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ  ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Κριτήρια βαθμολόγησης για σκοπούς πριμοδότησης των αιτήσεων του 

καθεστώτος 8.1 

Κριτήρια Βαθμολογία 

Υψόμετρο 

 0 – 500 μέτρα 20 

 501 – 900 μέτρα 15 

Μίξη Συστάδας/Φυτείας (κωνοφόρα/πλατύφυλλα) 

 Όπου το ποσοστό των πλατύφυλλων  είναι από 51% έως 100% 20 

 Όπου το ποσοστό των πλατύφυλλων ειδών είναι  μεταξύ του 20% έως 50%. 15 

Υποβάθμιση Τεμαχίου 

 Τεμάχιο υποβαθμισμένο λόγω διάβρωσης ή υπερβόσκησης ή 
λατόμευσης 

5 

Τεμάχια σε Μειονεκτικές Περιοχές 

 Τεμάχια που έχουν ενταχθεί στο έργο: 
«Έλεγχος Χωροκατακτητικών Αλλόχθονων Ειδών» (Δράση 8.5.2 
– Καθεστώς 8.5) 

 Τεμάχια γης εντός Μειονεκτικών Περιοχών 

15 

5 

Χρήση Φρουτόδεντρων 

 Χρήση Φρουτόδεντρων στην Υπό Ένταξη Έκταση σε ποσοστό 
5% ή 20 φυτά 

20 

Χρήση Δρυ & Τρέμιθου 

 Χρήση Δρυ ή Τρέμιθου ή συνδυασμού των δύο ειδών σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του συνολικού αριθμού 

20 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

  

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΈΡΓΑ – ΤΥΠΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 8.1 
ΚΑΙ 8.4 
 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣH ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 8.1 ΚΑΙ 8.4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Καθεστώς 8.1: Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων 
Καθεστώς 8.4: Αποκατάσταση Ζημιών σε Δάση εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, Φυσικών Καταστροφών και Καταστροφικών Συμβάντων 

Πίνακας 1. Επιλέξιμες Εργασίες/Έργα – Τυπική δαπάνη για τα Καθεστώτα 8.1 και 8.4 

Επιλέξιμες Εργασίες/Έργα 

Τυπική Δαπάνη Επιλεξιμότητα στο Καθεστώς 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Δάσωση και 
Δημιουργία 
Δασωδών 
Εκτάσεων 

(Καθεστώς 8.1) 

Αποκατάσταση Ζημιών 
σε δάση εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών κτλ. 

 

(Καθεστώς 8.4) 

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ  

Κόστος εκπόνησης 

Σχεδίου Δάσωσης 

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η δαπάνη υπολογίζεται με βάση την Έκταση Δάσωσης 
(ΕΔ) 

και διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

 Από 3 έως 6 δεκάρια θα αποζημιώνεται με €200 

 Από 6 έως 10 δεκάρια θα αποζημιώνεται με €400 

 Έκταση μεγαλύτερη των 10 δεκαριών θα 
αποζημιώνεται με €600  

1. Προετοιμασία εδάφους 

Απομάκρυνση γεωργικής 
δενδρώδους καλλιέργειας 

0,043/m2 430,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Απλή καλλιέργεια με γεωργικό 
ελκυστήρα για αφαίρεση ζιζανίων  

0,025/m2 250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χημική καταπολέμηση ζιζανίων   0,018/m2 180,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και 
βαθιά άροση με μπουλντόζα 

1,400/m 1.400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιστο μήκος λωρίδων 1.000 m/ha 

Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων με 
minidigger 

1,500/m 1.500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιστο μήκος λωρίδων 1.000 m/ha 

Βαθιά άροση εδάφους  0,065/m2 650,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Γίνεται με ερπυστριοφόρο εκσκαφέα 

Προμήθεια και τοποθέτηση χώματος  6,250/m3 31.250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο στα μεταλλεία/λατομεία 
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Επιλέξιμες Εργασίες/Έργα 

Τυπική Δαπάνη Επιλεξιμότητα στο Καθεστώς 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Δάσωση και 
Δημιουργία 
Δασωδών 
Εκτάσεων 

(Καθεστώς 8.1) 

Αποκατάσταση Ζημιών 
σε δάση εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών κτλ. 

 

(Καθεστώς 8.4) 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m2 2.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο στα μεταλλεία/λατομεία 

Κατασκευή κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο σε καμένες περιοχές 

Κατασκευή κορμοδεμάτων 2,500/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο σε καμένες περιοχές 

Κατασκευή 
λιθοπλήρωτωνσυρματοκιβωτίων 

190,000/m3 1.900,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο σε καμένες περιοχές 

Κατασκευή αυλάκων και μικρών 
βαθμίδων 

1,700/m2 850,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο σε καμένες περιοχές 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Σπόροι Τιμολόγιο Τμ. 
Δασών 

500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

3. Εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Φύτευση σε λάκκους 1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογή σποράς 0,040/m2 400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογή υδροσποράς 0,700/m2 4.200,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλέξιμη εργασία μόνο στα μεταλλεία/λατομεία 
και καμένες περιοχές 

Πρώτο πότισμα κατά τη φύτευση 1,200/φυτό 540,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Άρδευση βολοφύτων με βυτιοφόρο ή 
άλλο μέσο 

1,200/φυτό/ 

πότισμα 

3.240,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι έξι φορές πότισμα στον πρώτο χρόνο και 
μέχρι έξι φορές στο δεύτερο χρόνο εγκατάστασης 
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Επιλέξιμες Εργασίες/Έργα 

Τυπική Δαπάνη Επιλεξιμότητα στο Καθεστώς 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Δάσωση και 
Δημιουργία 
Δασωδών 
Εκτάσεων 

(Καθεστώς 8.1) 

Αποκατάσταση Ζημιών 
σε δάση εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών κτλ. 

 

(Καθεστώς 8.4) 

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει 
εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

0,200/φυτό/ 

πότισμα 

540,00 

/έτος 
ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι έξι φορές πότισμα στον πρώτο χρόνο και 

μέχρι έξι φορές στο δεύτερο χρόνο εγκατάστασης 

Αναπλήρωση αποτυχιών στην 
περίπτωση βολοφύτων 

5,000/φυτό 

/έτος 

225,00 

/έτος 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέχρι 10% του συνόλου των φυτών (450 φυτά) 
για τα πρώτα δύο χρόνια εγκατάστασης της φυτείας 

(10% για κάθε έτος) 

Αναπλήρωση αποτυχιών στην 
περίπτωση σποροφυτείας 

0,095/m2 
190,00 

/έτος 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέχρι 20% του συνόλου της έκτασης των σποροφύτων 
για τα πρώτα δύο χρόνια εγκατάστασης 

Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών 
φυτών 

0,889/φυτό 

/έτος 

400,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολέμηση ζιζανίων στη 
σποροφυτεία 

0,040/m2 

/έτος 

400,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολέμηση ζιζανίων στα 
βολόφυτα στο ενδιάμεσο των φυτών 

0,030/m2 

/έτος 

300,00 

/έτος 
ΝΑΙ ΝΑΙ  

4. Προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

Περίφραξη με τέλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμένου ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βόσκησης 

Αγορά και τοποθέτηση καφασιών 3,000/φυτό 1350,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμένου ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βόσκησης 

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού 
συστήματος για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων 
στα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 
Νοουμένου ότι χρειάζεται (π.χ. φυτά με ύψος 

μεγαλύτερο των 40cm) 
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Επιλέξιμες Εργασίες/Έργα 

Τυπική Δαπάνη Επιλεξιμότητα στο Καθεστώς 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Δάσωση και 
Δημιουργία 
Δασωδών 
Εκτάσεων 

(Καθεστώς 8.1) 

Αποκατάσταση Ζημιών 
σε δάση εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών κτλ. 

 

(Καθεστώς 8.4) 

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών 
φυτών 

0,889/φυτό 

/έτος 

400,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μόνο τον πρώτο χρόνο της Συντήρησης/Περιποίησης 

Καταπολέμηση ζιζανίων στα 
βολόφυτα (ενδιάμεσοι χώροι) 

0,035/m2 

/έτος 

350,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ Για όλα τα χρόνια Συντήρησης/Περιποίησης (έξι χρόνια) 

Άρδευση βολοφύτων με βυτιοφόρο 1,200/φυτό 

/πότισμα 

3.240,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι έξι φορές πότισμα το χρόνο και μόνο τον πρώτο 
χρόνο της Συντήρησης/Περιποίησης 

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει 
εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

0,156/φυτό 

/πότισμα 

420,00 

/έτος 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι έξι φορές πότισμα το χρόνο και μόνο τον πρώτο 
χρόνο της Συντήρησης/Περιποίησης 

Λίπανση 0,400/φυτό 180,00   Μόνο τον πρώτο χρόνο της Συντήρησης/Περιποίησης 
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Πίνακας 2. Αναλυτική κοστολόγηση των επιλέξιμων εργασιών για τα Καθεστώτα 8.1 και 8.4 

Επιλέξιμες Δράσεις/ Έργα 

Τυπική Δαπάνη Ανάλυση τυπικής δαπάνης 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 

€ 

Υλικά 

€ 

Μηχανήματα/ 
Οχήματα 

€ 

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ  

Κόστος εκπόνησης 

Σχεδίου Δάσωσης 

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

   

Η δαπάνη υπολογίζεται με βάση την Έκταση 
Δάσωσης (ΕΔ) 

και διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

 Από 3 έως 6 δεκάρια θα αποζημιώνεται με €200 

 Από 6 έως 10 δεκάρια θα αποζημιώνεται με €400 

 Έκταση μεγαλύτερη των 10 δεκ/ων θα 
αποζημιώνεται με €600  

1. Προετοιμασία εδάφους 

Απομάκρυνση γεωργικής 
δενδρώδους καλλιέργειας  

0,043/m2 430,00 70,00 ------------- 360,00 Κόστος ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, 
ενός αυτοκινήτου και ενός εργάτη για μια μέρα 

Απλή καλλιέργεια με γεωργικό 
ελκυστήρα για αφαίρεση ζιζανίων  

0,025/m2 250,00 ------------- ------------- 250,00 Κόστος ενός γεωργικού ελκυστήρα 
με τον οδηγό του για μια ημέρα 

Χημική καταπολέμηση ζιζανίων   0,018/m2 180,00 35,00 40,00 105,00 Κόστος ζιζανιοκτόνων, ενός γεωργικού ψεκαστήρα 
και ενός εργάτη για μισή ημέρα 

Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και 
βαθιά άροση με μπουλντόζα 

1,400/m 1.400,00 210,00 ------------- 1.190,00 
Ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, ένα αυτοκίνητο 

και ένας εργάτης για τρεις ημέρες 
(1.000 μέτρα λωρίδες) 

Διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων με 
minidigger 

1,500/m 1.500,00 350,00 ------------- 1.150,00 
Ένα minidigger, ένα αυτοκίνητο και ένας εργάτης 

για πέντε ημέρες 
(1.000 μέτρα λωρίδες) 

Βαθιά άροση εδάφους  0,065/m2 650,00 105,00 ------------- 545,00 
Ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, 
ένα αυτοκίνητο και ένας εργάτης 

για ενάμιση ημέρα 

Προμήθεια και τοποθέτηση χώματος  6,250/m3 31.250,00 ------------- 22.500,00 8.750,00 Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση 
5.000 m3 χώματος 
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Επιλέξιμες Δράσεις/ Έργα 

Τυπική Δαπάνη Ανάλυση τυπικής δαπάνης 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 

€ 

Υλικά 

€ 

Μηχανήματα/ 
Οχήματα 

€ 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m2 2.000,00 420,00 ------------- 1.580,00 
Ένας εκσκαφέας, ένα αυτοκίνητο 

και ένας εργάτης για 6 ημέρες 
(1000 μέτρα τάφροι) 

Κατασκευή κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 780,00 70,00 150,00 
Τέσσερεις εργάτες, αυτοκίνητο 

 και υλικά για τρεις ημέρες 
(συνολικό μήκος 40 m ανά εκτάριο) 

Κατασκευή κορμοδεμάτων 2,500/m 1000,00 800,00 50,00 150,00 
Τέσσερεις εργάτες, υλικά, αυτοκίνητο 

και μηχανήματα για τρεις ημέρες 
(συνολικό μήκος 400 m ανά εκτάριο) 

Κατασκευή λιθοπλήρωτων 
συρματοκιβωτίων 

190,000/m3 1.900,00 840,00 200,00 860,00 
Έξι εργάτες, υλικά, ένας τροχοφόρος εκσκαφέας 

και ένα αυτοκίνητο για δύο ημέρες 
(συνολικό μήκος 10 m ανά εκτάριο) 

Κατασκευή αυλάκων και μικρών 
βαθμίδων 

1,700/m2 850,00 175,00 ------------- 675,00 Ένα minidigger, ένα αυτοκίνητο και ένας εργάτης 
για δυόμιση ημέρες (500 m λωρίδες) 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 70,00 1.005,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 450 βολοφύτων 

Σπόροι Τιμολόγιο Τμ. 
Δασών 

500,00 50,00 400,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 5 κιλών σπόρων 

3. Εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 675,00 ------------- 135,00 450 λάκκοι.  10 ημερομίσθια 
και ένα αυτοκίνητο για τρεις ημέρες 

Φύτευση σε λάκκους 1,300/φυτό 585,00 495,00 ------------- 90,00 Για 450 φυτά.  Επτά ημερομίσθια 
και ένα αυτοκίνητο για δύο ημέρες 

Εφαρμογή σποράς 0,040/m2 400,00 310,00 ------------- 90,00 
Ένα αυτοκίνητο για δύο ημέρες, 
πέντε ημερομίσθια για σπορά 

και χτένισμα πέντε κιλών σπόρου 
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Επιλέξιμες Δράσεις/ Έργα 

Τυπική Δαπάνη Ανάλυση τυπικής δαπάνης 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 

€ 

Υλικά 

€ 

Μηχανήματα/ 
Οχήματα 

€ 

Εφαρμογή υδροσποράς 0,700/m2 4.200,00 2.520,00 1.260,00 420,00 Υδροσπορά 6.000 m2.  Μηχανήματα, υλικά, 
αυτοκίνητα και εργατικά 

Πρώτο πότισμα κατά τη φύτευση 1,200/φυτό 540,00 210,00 ------------- 330,00 
Τρία ημερομίσθια, κόστος νερού 

και βυτιοφόρου για ενάμιση ημέρα 
(για άρδευση 450 βολοφύτων) 

Άρδευση βολοφύτων με βυτιοφόρο ή 
άλλο μέσο 

1,200/φυτό/ 

πότισμα 

3.240,00 

/έτος 

1.200,00 60,00 1.980,00 18 ημερομίσθια, κόστος νερού και βυτιοφόρου 
για έξι ποτίσματα (450 φυτών) 

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει 
εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

0,200/φυτό/ 

πότισμα 

540,00 

/έτος 
360,00 60,00 120,00 Έξι ημερομίσθια, κόστος νερού και αυτοκινήτου 

για έξι ποτίσματα (450 φυτών) 

Αναπλήρωση αποτυχιών στην 
περίπτωση βολοφύτων 

5,000/φυτό 

/έτος 

225,00 

/έτος 

70,00 110,00 45,00 Κόστος 45 φυτών, δύο ημερομισθίων 
και ενός αυτοκινήτου 

Αναπλήρωση αποτυχιών στην 
περίπτωση σποροφυτείας 

0,095/m2 
190,00 

/έτος 
70,00 80,00 40,00 Κόστος ενός κιλού σπόρου, ενός ημερομισθίου 

και ενός αυτοκινήτου για 2000m2 

Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών 
φυτών 

0,889/φυτό 

/έτος 

400,00 

/έτος 

350,00 ------------- 50,00 Ένα αυτοκίνητο για μία ημέρα 
και πέντε ημερομίσθια (για 450 φυτά) 

Καταπολέμηση ζιζανίων στη 
σποροφυτεία 

0,040/m2 

/έτος 

400,00 

/έτος 

350,00 ------------- 50,00 Ένα αυτοκίνητο για μία ημέρα 
και πέντε ημερομίσθια (για ένα εκτάριο) 

Καταπολέμηση ζιζανίων στα 
βολόφυτα στα ενδιάμεσα των φυτών 

0,030/m2 

/έτος 

300,00 

/έτος 

70,00 ------------- 230,00 Ένα αυτοκίνητο, ένας γεωργικός ελκυστήρας 
και ένα ημερομίσθιο (για ένα εκτάριο) 

4. Προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

Περίφραξη με τέλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 1.600,00 1.650,00 750,00 
Κόστος πασσάλων, τελιού, εργατικών 

και αυτοκινήτων  
(βλέπε επεξηγήσεις στο τέλος του πίνακα) 

Αγορά και τοποθέτηση καφασιών 3,000/φυτό 

1350,00 

 
 
 
 
 

280,00 720,00 350,00 
Κόστος 450 καφασιών, τεσσάρων ημερομισθίων, 

φορτηγού για τη μεταφορά των καφασιών και 
ενός αυτοκινήτου για δύο μέρες 
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Επιλέξιμες Δράσεις/ Έργα 

Τυπική Δαπάνη Ανάλυση τυπικής δαπάνης 

Παρατηρήσεις Ανά μονάδα 
εργασίας 

€ 

Μέγιστη Δαπάνη  

ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 

€ 

Υλικά 

€ 

Μηχανήματα/ 
Οχήματα 

€ 

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού 
συστήματος για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 630,00 1.080,00 90,00 Κόστος λάστιχων, εξαρτημάτων, αυτοκινήτων 
και ημερομισθίων (για 450 φυτά) 

Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων 
στα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 140,00 395,00 50,00 Κόστος 450 πασσάλων, ενός αυτοκινήτου και δύο 
ημερομισθίων 

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών 
φυτών 

0,889/φυτό 

/έτος 

400,00 

/έτος 
350,00 ------------- 50,00 

Κόστος ενός αυτοκινήτου για μία ημέρα και 
πέντε ημερομισθίων (για 450 φυτά) και 

μόνο τον πρώτο χρόνο Συντήρησης/Περιποίησης 

Καταπολέμηση ζιζανίων στα 
βολόφυτα (ενδιάμεσοι χώροι) 

0,035/m2 

/έτος 

350,00 

/έτος 
120,00 ------------- 230,00 

Κόστος ενός αυτοκινήτου, ενός γεωργικού 
ελκυστήρα και δύο ημερομισθίων 

(για ένα εκτάριο) 

Άρδευση βολοφύτων με βυτιοφόρο 
1,200/φυτό 

/πότισμα 

3.240,00 

/έτος 
1.200,00 60,00 1.980,00 

18 ημερομίσθια, κόστος νερού και βυτιοφόρου 
για έξι ποτίσματα (450 φυτά) και 

μόνο τον πρώτο χρόνο Συντήρησης/Περιποίησης 

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει 
εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης 

0,156/φυτό 

/πότισμα 

420,00 

/έτος 
210,00 60,00 150,00 

Τρία ημερομίσθια, κόστος νερού και αυτοκινήτου 
για έξι ποτίσματα (450 φυτά) και 

μόνο τον πρώτο χρόνο Συντήρησης/Περιποίησης 

Λίπανση 0,400/φυτό 180,00 70,00 60,00 50,00 
Κόστος λιπάσματος, ενός αυτοκινήτου και ενός 

ημερομισθίου (450 φυτά) και 
μόνο τον πρώτο χρόνο Συντήρησης/Περιποίησης 
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Το κοστολόγιο είναι βασισμένο στα εξής στοιχεία: 

 

1) Το ημερομίσθιο ενός εργάτη κυμαίνεται μεταξύ € 60,00 – 70,00 

2) Η εκμίσθωση ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                     € 300,00 – € 400,00 ημερησίως. 

3) Η εκμίσθωση ενός τροχοφόρου εκσκαφέα με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                             € 200,00 – € 250,00 ημερησίως. 

4) Η καλλιέργεια με γεωργικό ελκυστήρα με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                                    € 200,00 – € 250,00 ημερησίως. 

5) Η εκμίσθωση ενός γεωργικού ψεκαστήρα με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                              € 150,00 – € 200,00 ημερησίως. 

6) Η εκμίσθωση ενός minidigger με τον οδηγό του κυμαίνεται ι μεταξύ                                                 € 200,00 – € 250,00 ημερησίως. 

7) Η εκμίσθωση ενός φορτηγού αυτοκινήτου  με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                            € 200,00 – € 250,00 ημερησίως. 

8) Η εκμίσθωση ενός βυτιοφόρου αυτοκινήτου με τον οδηγό του κυμαίνεται μεταξύ                         € 200,00 – € 250,00 ημερησίως. 

9) Η χρήση ενός διπλοκάμπινου αυτοκινήτου  κοστίζει   € 40,00 – 50,00 ημερησίως. 

10) Η χρήση ενός σαλούν αυτοκινήτου κοστίζει  € 30,00 – 40,00 ημερησίως. 

11) Για περίφραξη ενός εκταρίου με πακλαβωτό τέλι απαιτούνται:  

- 175 περίπου πάσσαλοι 5 ποδών προς € 4,00 τον ένα   = €    700,00 

- 400 μέτρα τέλι πακλαβωτό 4 ποδών προς € 2,00 το μέτρο  = €    800,00 

- 90 Κιλά τέλι στηρίγματος (1500 μέτρα) προς € 1,00 το Κιλό  = €      90,00  

- ένα φορτηγό για 2 ημέρες για μεταφορά των πασσάλων και του τελιού = €    400,00 

- ένα διπλοκάμπινο αυτοκίνητο για 8 ημέρες  για μεταφορά  των εργατών = €    400,00 

- είκοσι τρία  ημερομίσθια      = € 1.610,00  

       ΟΛΙΚΟ:    € 4.000,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 

1. Κατηγοριοποίηση Περιοχών σε Αστικές και Προστατευόμενες 
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Κατηγοριοποίηση Περιοχών σε Αστικές και Προστατευόμενες Περιοχές 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Ως Αστικές Περιοχές θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται 
από τα Τοπικά Σχέδια των πόλεων: 

  

Επαρχία Λευκωσίας  

- Δήμος Λευκωσίας  

- Δήμος Άγιου Δομέτιου  

- Δήμος Έγκωμης  

- Δήμος Στροβόλου  

- Δήμος Αγλαντζιάς 

- Δήμος Λακατάμειας  

- Δήμος Λατσιών 

- Δήμος Γερίου  

- Δήμος Συνοικισμός Ανθούπολης 

 

Επαρχία Λάρνακας  

- Δήμος Λάρνακας 

- Δήμος Αραδίππου  

- Δήμος Λιβαδιών  

- Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού 

- Ορόκλινη (Παραλιακή Ζώνη) 

- Πύλα (Παραλιακή Ζώνη) 

- Μέρος κοινότητας Καλού Χωριού (σύμφωνα με τον χάρτη του Τοπικού 

Σχεδίου Λάρνακας) 

-  

Επαρχία Λεμεσού 

-  Δήμος Λεμεσού  

- Δήμος Μέσα Γειτονιάς 

- Δήμος Άγιου Αθανάσιου  

- Δήμος Γερμασόγειας 

- Δήμος Κάτω Πολεμιδιών  

- Δήμος Ύψωνα  

- Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών  

- Μουτταγιάκα (Παραλιακή Ζώνη) 
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- Άγιος Τύχωνας (Παραλιακή Ζώνη) 

- Παρεκκλησιά (Παραλιακή Ζώνη) 

- Μοναγρούλλι (Παραλιακή Ζώνη) 

- Μονή (Παραλιακή Ζώνη) 

- Πύργος (Παραλιακή Ζώνη) 

- Μέρος κοινότητας Τσερκέζων (σύμφωνα με το 

Χάρτη του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού) 

 

- Επαρχία Πάφου 

- Δήμος Παφου 

- Δήμος Γεροσκήπου  

- Κοινότητα Κονιών  

- Κοινότητα Αγίας Μαρινούδας 

- Κοινότητα Κολώνης 

- Κοινότητα Αχέλειας  

- Κοινότητα Χλώρακας 

- Κοινότητα Λέμπας 

- Κοινότητα Έμπας 

- Κοινότητα Τρεμιθούσας  

- Κοινότητα Μέσα Χωριού  

- Κοινότητα Μεσόγης 

- Κοινότητα Τάλας 

- Κοινότητα Κισσόνεργας  

- Μέρος Κοινότητας Τίμης (σύμφωνα με 

τον χάρτη του Τοπικού Σχεδίου Πάφου) 

- Μέρος Κοινότητας Αγία Βαρβάρας  

- Μέρος Κοινότητας Μαραθούντας 

- Μέρος Κοινότητας Κοίλης 

- Μέρος Δήμου Πέγειας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Ως Προστατευόμενες Περιοχές θεωρούνται οι ακόλουθες 
περιοχές Natura 2000 

  

- Χα Ποτάμι, 

- Κοιλάδα Διαρίζου,  

- Επισκοπή Μωρού Νερού, 

-  Ξερός Ποταμός,  

- Χερσόνησος Ακάμα, 

-  Περιοχή Λυμπιών - Αγίας Άννας,  

- Ακρωτήρι Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού και  

- Άλυκος Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος.  

-  

Τονίζεται ότι η εξαίρεση αυτών των περιοχών θα ισχύσει μόνο για την 
εν λόγω προκήρυξη. 

 


