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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.  
 

http://www.moa.gov.cy/
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2. Περιγραφή του Καθεστώτος 

Το Καθεστώς 8.5 στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Νομική βάση του Καθεστώτος 8.5 
είναι το Άρθρο 21, παράγραφος 1 στοιχείο (δ) και το Άρθρο 25 του Κανονισμού 
1305/2013. Συνεισφέρει στη Θεματική Προτεραιότητα 4 που αφορά αποκατάσταση, 
διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη 
δασοκομία και στη Θεματική Προτεραιότητα 5 που αφορά την προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους 
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας. 
 

Το Καθεστώς 8.5 περιλαμβάνει τρεις Δράσεις ως ακολούθως: 

 

 8.5.1 Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού. 

 8.5.2 Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα 

δάση. 

 8.5.3 Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση 

της ανθεκτικότητας των δασών. 

 

Τα έργα και οι δράσεις 8.5.1 και 8.5.2 κατατάσσονται στο στόχο Αποκατάσταση, 
Διατήρηση και Ενίσχυση της Βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των 
ευρωπαϊκών τοπίων (4α). Έμμεσα όμως συνεισφέρουν και στους στόχους Βελτίωση 
της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων 
και των φυτοφαρμάκων (4β) και Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση 
της διαχείρισης του εδάφους (4γ). Η Δράση 8.5.3 κατατάσσεται στο στόχο (5ε) που 
αφορά την αύξηση της ποσότητας άνθρακα που βρίσκεται αποθηκευμένος στα δάση. 
Για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίστηκε στην 
υπουργική διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, για όλες 
τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, η παροχή της στήριξης θα 
προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό 
σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο. Συναφείς πληροφορίες από την Εθνική Δασική Πολιτική ή 
το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές, θα θεωρούνται ισοδύναμα μέσα με τις 
αναφορές στα δασικά διαχειριστικά σχέδια. Για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι 
κάτω από 100 εκτάρια και δεν καλύπτονται από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή 
ισοδύναμο μέσο, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών 
πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο, πρότυπο του οποίου 
έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δασών και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ. Από την 
υποχρέωση προσκόμισης απλοποιημένου δασικού διαχειριστικού σχεδίου εξαιρείται η 
δημιουργία και η αναβάθμιση θεματικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών τα 
οποία είναι εκτός κρατικών δασών. 
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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 

€3.000.000. Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης προκήρυξης θα είναι 

€1.262.000.  

Κατά την 2η προκήρυξη θα διατεθούν για τη : 

 

 Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού 

ποσό €872.000 

 Δράση 8.5.2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας στα δάση €90.000 

 Δράση 8.5.3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 

βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών €300.000. 

 
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανά δράση ανά έργο παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα Ε. 
 
 

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 
 

Το Καθεστώς  8.5 διέπεται από: 

 Τα Άρθρα 21 (δ) και 25 του Κανονισμού 1305/2013 

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

 Το Άρθρο 35 του Κανονισμού 702/2014 
 

Επιπρόσθετα  οι επενδύσεις /δράσεις/ έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με Νόμους, 

Κανονισμούς και Οδηγίες στους οποίους αναφέρονται στην κάθε δράση  ξεχωριστά. 

 

5. Φορείς Υλοποίησης του Καθεστώτος 

 
Διαχειριστική Αρχή 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  
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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. 
 
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 είναι εφαρμόσιμο σε δάση ή δασώδεις εκτάσεις (περιοχές), σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος 
από το Κράτος.  
 
Για σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου, χρησιμοποιούνται οι ορισμοί για το “δάσος” και 
τις “δασώδεις περιοχές” όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 και 
FAO FRA 2015, αντίστοιχα. 
 
Ως “δάσος” νοείται περιοχή εκτεινόμενη σε έκταση μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου με 
δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή δέντρα που 
μπορούν να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου. Δεν περιλαμβάνει γη που βρίσκεται κατά 
κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση. 
 
Ως “δασώδεις περιοχές” νοούνται εκτάσεις μη κατατασσόμενες στα «δάση», με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάρια, με δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με 
συγκόμωση της τάξης του 5 έως 10%, ή με δέντρα που έχουν τη δυνατότητα να 
φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου, ή εκτάσεις καλυπτόμενες με συνδυασμό δέντρων, 
ξυλωδών και μη θάμνων σε ποσοστό άνω του 10%. Δεν περιλαμβάνουν γη που 
βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση. 
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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.   
 
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 τις 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 
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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. 
Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Δασών το οποίο για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης 
των αιτήσεων που υποβάλλει, λόγω του ότι μπορεί να αφορούν διάφορα έργα σε 
διαφορετικές περιοχές, δικαιούται να υποβάλλει πέραν της μιας αίτησης ανά 
προκήρυξη.  

 
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 
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 την 30η Ιουλίου 2019 και ολοκληρώνεται την 15η Οκτωβρίου 2019. 
 

9. Παραλαβή αιτήσεων 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο Καθεστώς «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» συμπληρώνουν 
το ειδικό έντυπο αίτησης, (Έντυπο με κωδικό ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.5, Έκδοση 
1). Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τις Δασικές Περιφέρειες στην οποία εμπίπτει το 
έργο/δέσμευση. 
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10. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Η αίτηση για το Καθεστώς 8.5 πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω δικαιολογητικά 
για όλα τα έργα: 
 

 Τίτλο ιδιοκτησίας  

 Τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται με ευδιάκριτο χρώμα το/α 
προτεινόμενο/α τεμάχια στα οποία θα εφαρμοστεί το έργο/α.  
 

 Όπου εφαρμόζεται:  
 

 Ενοικιαστήριο έγγραφο / έγγραφο παραχώρησης και γραπτή συγκατάθεση του 
ιδιοκτήτη για υλοποίηση του  έργου, στην περίπτωση ενοικίασης γης, διάρκειας 
όσης είναι η δέσμευση του έργου 

 Παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή 
ισοδύναμο μέσο για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια  

 Απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες 
είναι κάτω από 100 εκτάρια και δεν καλύπτονται από δασικό διαχειριστικό 
σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, εξαιρουμένων της δημιουργίας και αναβάθμισης 
θεματικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών τα οποία είναι εκτός 
κρατικών δασών 

 Δήλωση ότι  το έργο θα είναι ανοικτό για χρήση από το κοινό δωρεάν, εκτός των 
κατασκηνωτικών χώρων και Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για τα 
οποία επιτρέπεται επιβολή τέλους χρήσης, αποκλειστικά για λειτουργικές 
δαπάνες 

 Εγκεκριμένη  έκθεση του έργου, από τον οικείο  Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό  

 Προσκόμιση των απαραίτητων  εγγράφων από το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική πρόσβαση 
(εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) ή προσκόμιση βεβαίωσης από τον 
Διευθυντή  Τμήματος Δασών όσον αφορά δασικούς δρόμους 

 Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με 
τα συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία 
εκδόθηκε η άδεια (Σημειώνεται ότι,  ο  αιτητής  μπορεί  να προσκομίσει 
αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης προς την αρμόδια Αρχή και η προσκόμιση της 
πολεοδομικής άδειας ή / και άδειας οικοδομής θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε 
πριν την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά το εν λόγω έργο).  

 Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 
ιδιοκτήτης, για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση, για όσο διάστημα ισχύουν 
οι δεσμεύσεις 

 Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης   

 Πιστοποιητικό παραχώρησης τουρκοκυπριακής γης  
 

11. Δράση 8.5.1 - Επενδύσεις Βελτίωσης της Αξίας των Δασών ως 
Δημοσίου Αγαθού 

11.1 Περιγραφή της Δράσης 

 
Η Δράση αποσκοπεί στη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών που θα βελτιώνουν 

και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της 
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δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού. Ο εμπλουτισμός και η βελτίωση των 

ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής, στοχεύει στην περιβαλλοντική επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε η κοινωνία να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα έναντι 

της προσπάθειας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των δασών και 

του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα έργα υποδομής: 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων, μονοπατιών και 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, 

 Δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων, 

 Δημιουργία θεματικών μονοπατιών, συμπεριλαμβανομένου ποδηλατικών διαδρομών, 

 Δημιουργία θέσεων θέας στα δάση, 

 Ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων, 

 Ανάδειξη στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός των δασών όπως παλιά καμίνια, 

γεφύρια κτλ., 

 Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk - shelders) σε κομβικά σημεία των 

δασών. 

Η αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκηνωτικών, εκδρομικών χώρων, μονοπατιών και 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης αφορά βελτιώσεις με σκοπό την καλύτερη 

διαχείρισή τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη εξυπηρέτηση, 

άνεση, ασφάλεια και ενημέρωση/επιμόρφωση του κοινού. Περιλαμβάνει τη δημιουργία 

βασικών υποδομών που απουσιάζουν από υφιστάμενους χώρους ή από τμήματα των 

χώρων αυτών, την αναδιάταξη των υποδομών στο χώρο και την 

επιδιόρθωση/αναβάθμιση/αντικατάσταση παλαιών συστημάτων και υποδομών για 

βελτίωση της απόδοσης και επάρκειάς τους. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

Κατευθυντήριες Γραμμές Ανάπτυξης Έργων (Παράρτημα Α) που περιγράφουν τις 

τεχνικές λεπτομέρειες δημιουργίας έργων, τις βασικές υποδομές που πρέπει να 

διαθέτει το κάθε είδος έργου και κατασκευής επί μέρους υποδομών. Στην περίπτωση 

των Μονοπατιών, η αναβάθμιση περιλαμβάνει και τη μετατροπή υφιστάμενου 

μονοπατιού σε Θεματικό Μονοπάτι. 

 

11.2 Είδος Στήριξης 

 
Η ενίσχυση για τα έργα της Δράσης αφορά το 100% των δαπανών που περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο Επιλέξιμες Δαπάνες του κάθε έργου ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγιστο ποσό ενίσχυσης των έργων της Δράσης. Αυτή θα καταβάλλεται στον δικαιούχο 

βάσει εξοφλημένων τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων, ισοδύναμης 

αποδεικτικής αξίας που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 

Η ενίσχυση για τα έργα που εγκρίνονται μπορεί να καταβάλλεται σε μία ή δύο δόσεις. 

Σε περίπτωση, που η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση θα 

ανέρχεται στο 60% της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης και θα καταβάλλεται μετά 

από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και 

ελεγχθούν οι αντίστοιχες εργασίες. Η δεύτερη δόση θα ανέρχεται στο υπόλοιπο 40% 
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της εγκεκριμένης ενίσχυσης και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και ελεγχθούν οι εργασίες. 

Σε περίπτωση που η ενίσχυση θα καταβληθεί σε μια δόση, αυτή θα καταβάλλεται μετά 

από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και 

ελεγχθούν οι εργασίες. 

 

11.3 Μεθοδολογία για τους υπολογισμούς του ποσού ενίσχυσης 

Η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ενίσχυσης για τα έργα της Δράσης 8.5.1 που 

αφορά επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού, βασίζεται σε 

στοιχεία πραγματικού κόστους παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 και στο πραγματικό κόστος παρεμφερών εργασιών που 

υλοποιεί το Τμήμα Δασών.  

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης που 

αναφέρεται για τα διάφορα έργα, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα 

διαφοροποίησης του ύψους αυτού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. 

  

11.4 Σύνδεση με άλλες νομοθετικές πράξεις 

Η επένδυση/δράση/έργο θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους Νόμους, 

Κανονισμούς και Οδηγίες: 

(α) τον περί Δασών Νόμο 25(Ι)/2012, όπως αυτός τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 (β) τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμο του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018] τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2018 που εναρμονίζει 
την οδηγία 2014/52/ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί,. 
 (γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο 13(Ι)/2004 (Οδηγία 

2000/60/EC  για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 (δ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο 

153(I)/2003 (Οδηγία 92/43/EC), όπως αυτός τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 

152(I)/2003 (Οδηγία 79/409/ EC), όπως αυτός τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(στ) τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών, 

(ζ) τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο 

139(I)/2013, όπως αυτός τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(η) τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Ν90/1972) έως 2014, όπως αυτός 

 τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 

 

11.5  Δικαιούχοι 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 8.5.1 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι Οργανισμοί Δημοσίου 

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

κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές 

Αρχές. 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/127(%CE%99)2018-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/EIA%20Directive%202014-52-EC-El.pdf?openelement
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Σε επίπεδο αιτητή, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποψήφιοι επενδυτές στους 

οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επειδή δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε 

εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. 

Σε επίπεδο έργου, ισχύουν οι εξής περιορισμοί στους δικαιούχους: 

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

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

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β) Για τα στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk - shelders), δικαιούχοι είναι 

μόνο οι Κρατικές Αρχές. 

 

11.6 Βασικές πληροφορίες για όλα τα έργα 

  

11.6.1 Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας: 

α) Από τη Δράση θα αποκλείονται αναβαθμίσεις έργων, των οποίων η δημιουργία έχει 

χρηματοδοτηθεί  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

β) Παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό σχέδιο, ισοδύναμο 

μέσο ή απλοποιημένο διαχειριστικό σχέδιο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. 

γ) Για όλα τα έργα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση μαζί με την αίτηση ότι αυτά θα 

είναι ανοικτά για χρήση από το κοινό δωρεάν. Στην περίπτωση της αναβάθμισης 

Κατασκηνωτικών Χώρων και Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, θα επιτρέπεται 

επιβολή τέλους χρήσης, μόνο εάν το ύψος του τέλους καλύπτει αποκλειστικά 

λειτουργικές δαπάνες.  

δ) Για αιτήσεις ανάπτυξης έργων της Δράσης 8.5.1. εντός Κρατικών Δασών, το 

δικαίωμα διόδου σημαίνει προσκόμιση βεβαίωσης από το Διευθυντή του Τμήματος 

Δασών, ότι με την άδειά του, καθορισμένος δασικός δρόμος θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από το κοινό και τους διαχειριστές του έργου για 

πρόσβαση στο έργο. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει ισχύ για χρονική περίοδο 

τουλάχιστον ίση με τη χρονική δέσμευση από μέρους του αιτητή για καλή λειτουργική 

κατάσταση του έργου, σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για κάθε έργο. 

ε) Για όλα τα έργα να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση, έκθεση, η οποία θα πρέπει να 

τυγχάνει της έγκρισης του οικείου Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού. Ο 

Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός δύναται κατά την κρίση του, να ζητήσει αλλαγές 

στο σχεδιασμό του έργου, έτσι ώστε αυτός να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές 

του έργου και να μην επηρεάζει αρνητικά προστατευόμενα στοιχεία του 

περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της έκθεσης και οι σχετικές λεπτομέρειες του τρόπου 

υλοποίησης των έργων καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ. 

 

11.6.2 Κριτήρια Βαθμολόγησης Αιτήσεων  

Για την αντικειμενική επιλογή των βέλτιστων αιτήσεων έχουν καθοριστεί κριτήρια 

βαθμολόγησης για τα έργα της Δράσης 8.5.1. Τα κριτήρια βαθμολόγησης αιτήσεων 
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βασίζονται στη γεωγραφική θέση, στο καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, Εθνικά 

Δασικά Πάρκα), στην καταλληλότητα του χώρου και στο μέγεθος και τύπο του έργου, 

στον τύπο και βαθμό κάλυψης της βλάστησης και στην αναγκαιότητα αναβάθμισης ή 

δημιουργίας επί μέρους βασικών υποδομών για κάθε αίτηση. Οι πληροφορίες που 

ακολουθούν είναι σχετικές με τα κριτήρια βαθμολόγησης των έργων της Δράσης 8.5.1: 

 

 Έχουν καθοριστεί ειδικά κριτήρια βαθμολόγησης για κάθε έργο ξεχωριστά και 

οι αιτήσεις θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, ανά κατηγορία έργου. 

 Θα προκαθορίζονται σε κάθε προκήρυξη, τα έργα για τα οποία γίνεται η 

πρόσκληση και ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που θα εγκρίνονται ανά κατηγορία 

έργου. Για τα θεματικά μονοπάτια θα προκαθορίζεται και ο αριθμός των έργων 

που θα εγκριθούν και για τις θεματικές υποκατηγορίες των μονοπατιών. 

 Θα εγκρίνονται, κατά προτεραιότητα, οι αιτήσεις που εξασφαλίζουν κατά τη 

βαθμολόγηση την ψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο 

αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων ανά έργο και τις διαθέσιμες πιστώσεις ανά 

προκήρυξη. 

 Ανεξάρτητα με την κατάταξη μιας αίτησης μετά τη βαθμολογία, αυτή θα 

απορρίπτεται εάν δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της μέγιστης 

βαθμολογίας των Κριτηρίων βαθμολόγησης για το έργο για το οποίο γίνεται η 

αίτηση.  

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων για κάθε έργο παρουσιάζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.  

11.6.3 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Το μέγεθος και το κόστος των επιμέρους επιλέξιμων δαπανών πρέπει να είναι ανάλογο 

με το μέγεθος και το συνολικό κόστος του έργου. Το κόστος της ανάπτυξης θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία σε σχέση με τις τιμές και τις 

ποσότητες των επιμέρους επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.  

Στο κεφάλαιο 11.6.4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι επιλέξιμες δαπάνες ξεχωριστά 

για κάθε έργο. Σε περίπτωση που οι απαραίτητες μελέτες, όπως αναφέρονται στις 

Επιλέξιμες Δαπάνες για κάθε έργο, προηγηθούν της αίτησης για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το κόστος τους είναι επιλέξιμο μόνο 

στην περίπτωση έγκρισης της προς υλοποίηση αίτησης και εφόσον υποβάλλονται 

ταυτόχρονα μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των μελετών και 

σχεδιασμού για κάθε έργο, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ποσού 

της ενίσχυσης που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο για χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Για όλα τα έργα, οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες: 

 η αγορά ή μίσθωση γης για την αιτούμενη ανάπτυξη, 

 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης (εξαιρείται 

το κόστος μελετών για κάθε έργο εφόσον εγκριθεί η αίτηση), 

 οι μη φυσικές επενδύσεις όπως είναι οι δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 
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 η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων, με εξαίρεση την 

Αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, εφόσον η αγορά αφορά 

εμπλουτισμό διοραμάτων/εκθεμάτων, 

 ο ψυχαγωγικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για αναβάθμιση κατασκηνωτικών 

χώρων (τηλεόραση, βίντεο, στερεοφωνικά συγκροτήματα, κτλ.), 

 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης, 

 οι αμοιβές τακτικού προσωπικού, 

 τα συνήθη έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και διαχείρισης των έργων. 

 

11.6.4 Πληροφορίες για κάθε έργο ξεχωριστά 

 
11.6.4.1 Αναβάθμιση Κατασκηνωτικών χώρων 

 
11.6.4.1.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
 
Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 

1. Ο χώρος της ανάπτυξης πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος όπως ορίζεται 

στο κεφάλαιο 6. 

2. Η αίτηση να αφορά αναβάθμιση υφιστάμενης ανάπτυξης που προσφέρει 

διευκολύνσεις για υπαίθρια διανυκτέρευση σε μη μόνιμα καταλύματα 

(τροχόσπιτα και αντίσκηνα), με σκοπό την προσφορά απόλαυσης της φύσης. 

3. Η αίτηση να αφορά αναβάθμιση κατασκηνωτικών χώρων με ελάχιστο 

υφιστάμενο αριθμό 30 θέσεων κατασκήνωσης για τροχόσπιτα ή αντίσκηνα ή 

υφιστάμενης δυναμικότητας τουλάχιστον 80 ατόμων.  

4. Ο χώρος να έχει εδαφοκάλυψη κόμης 30% και άνω από δέντρα με ύψος 

πέραν των τριών (3) μέτρων.  

5. Προσκόμιση χωροταξικού σχεδίου με απεικόνιση της εδαφοκάλυψης που 

περιγράφεται στο σημείο 4, με υπολογισμό του ποσοστού εδαφοκάλυψης επί 

της συνολικής έκτασης του κατασκηνωτικού χώρου. 

6. Στο χωροταξικό σχέδιο να παρουσιάζονται επίσης οι υφιστάμενες υποδομές 

καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την αίτηση. 

7. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται, η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει τουλάχιστον τη χρονική περίοδο δέσμευσης για τη 

διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο σημείο 8 και 

η ανάπτυξη σε αυτόν να προνοείται/επιτρέπεται από τους όρους της 

εκμίσθωσης ή παραχώρησης - η αίτηση να συνοδεύεται με τίτλο ιδιοκτησίας 

και ενοικιαστήριο έγγραφο ή έγγραφο παραχώρησης. 

8. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου 

όσο και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία 

καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 

9. Όσον αφορά την κατηγορία “άλλες επιλέξιμες υποδομές και δαπάνες” ισχύουν 

τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του έργου είναι 

μεγαλύτερο του μέγιστου ποσού οικονομικής ενίσχυσης (Δημόσια Δαπάνη), 
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τότε το κόστος των άλλων επιλέξιμων υποδομών και δαπανών δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 40% του μέγιστου ποσού οικονομικής ενίσχυσης. β) Στην 

περίπτωση που το συνολικό κόστος του έργου είναι μικρότερο του μέγιστου 

ποσού οικονομικής ενίσχυσης (Δημόσια Δαπάνη), τότε το κόστος των άλλων 

επιλέξιμων υποδομών και δαπανών δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% του 

κόστους του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του έργου. Σημειώνεται 

επίσης ότι, το ύψος των πληρωμών για τις άλλες επιλέξιμες υποδομές και 

δαπάνες, δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% του συνολικού ποσού που θα 

καταβάλλεται στον επενδυτή, για το συγκεκριμένο έργο. (Να επισυνάπτεται 

κατάλογος με τις αιτούμενες επιλέξιμες δαπάνες, να δηλώνεται εάν είναι 

δημιουργία ή αναβάθμιση/επέκταση τους, το κόστος τους και το ποσοστό τους 

σε σχέση με το συνολικό κόστος της επένδυσης που αιτείται ως ενίσχυση).  

10. Προσκόμιση Πολεοδομικής Άδειας/Άδειας Οικοδομής και Προκαταρκτικής 

Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), όπου χρειάζεται σύμφωνα με 

την Εθνική νομοθεσία. (Σημειώνεται ότι,  ο  αιτητής  μπορεί  να προσκομίσει 

αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης προς την αρμόδια Αρχή και η προσκόμιση της 

πολεοδομικής άδειας ή / και άδειας οικοδομής θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε 

πριν την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά το εν λόγω έργο).  

11. Για να είναι επιλέξιμος ένας κατασκηνωτικός χώρος για αναβάθμιση πρέπει 

να διαθέτει: 

(α) κατάλληλη και απρόσκοπτη οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος / 

δικαίωμα διόδου), 

(β) μόνιμη παροχή πόσιμου νερού (να υποβάλλονται τα σχετικά 

πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις). 

 

11.6.4.1.2 Επιλέξιμες δαπάνες 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δαπάνες σχετικές με τα έργα εντός του χώρου 

και μόνο και περιλαμβάνουν κατασκευή νέων ή και βελτίωση/διαμόρφωση 

υφιστάμενων υποδομών. 

α) Βασικές Υποδομές: 

 Κοινόχρηστα αποχωρητήρια, 

 λουτήρες (ντους), 

 χώρος υποδοχής (γραφείο, μικρό ιατρείο για πρώτες βοήθειες και ο σχετικός 

εξοπλισμός του, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικός υπολογιστής κτλ.), 

 κατασκευή υποδοχής και ενημέρωσης του κοινού (infokiosk), 

 σύστημα πυροπροστασίας και πυροσβεστικός εξοπλισμός, 

 σύστημα προστασίας από κεραυνούς (αλεξικέραυνο), 

 σύστημα αποχετεύσεων και διαχείρισης λυμάτων, 

 δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, 

 υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα), 

 χώρος σκυβάλων και σκυβαλοδοχεία, 

 κοινόχρηστος χώρος ψησταριών, 
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 ντουλάπια προσωρινής αποθήκευσης αντικειμένων (lockers), 

 περίφραξη του χώρου και προστατευτικές περιφράξεις, 

 χώρος στάθμευσης επισκεπτών, 

 διαμόρφωση θέσεων κατασκήνωσης για αντίσκηνα και τροχόσπιτα, 

 εσωτερικό δίκτυο προσπέλασης, 

 πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης, 

 κοινόχρηστες βρύσες εξοικονόμησης νερού,  

 έργα πρόσβασης του χώρου για άτομα με αναπηρία, 

 τραπέζια και πάγκοι ξεκούρασης, 

 έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων, 

 παιδική χαρά (συμπεριλαμβανομένου του κόστους πιστοποίησης). 

β) Άλλες επιλέξιμες υποδομές και δαπάνες 

1. Κτήρια:  

 πλυσταριό, 

 αποθήκη υλικών και εργαλείων, 

 αποθήκες καυσίμων και λιπαντικών, 

 κοινόχρηστο μαγειρείο και εστιατόριο. 

2. Μηχανολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: 

 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή ανάλογων συστημάτων, 

 δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας και μεγαφώνων,  

 δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

3. Εξοπλισμός μαγειρείου και πλυσταριού. 

4. Εξοπλισμός και εργαλεία προστασίας και διαχείρισης του χώρου (μέγιστο ποσό 

€1.000). 

5. Υποδομές εξυπηρέτησης κοινού: 

 χώρος αθλοπαιδιών, 

 δαπάνες για έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού (μέγιστο ποσό €1.000), 

 υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. μικρό αμφιθέατρο). 

6. Έργα διαμόρφωσης του χώρου: 

 ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, αναβαθμίδες και λοιπά χωματουργικά, 

 καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση/εναπόθεση υλικών, 

 περιποίηση/εμπλουτισμός των υπαίθριων χώρων και της υφιστάμενης 

βλάστησης, 

 τοίχοι αντιστήριξης, πετρόκτιστοι τοίχοι και ξερολιθιές. 

7. Δαπάνες μελετών και σχεδιασμού:  

 αμοιβές τεχνοοικονομικής μελέτης, τοπιοτέχνησης και ετοιμασίας έκθεσης και 

σχεδιασμού του χώρου και επιμέρους υποδομών, 

 κόστος μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

 δαπάνες αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και κόστος παρακολούθησης 

και υλοποίησης του έργου, 

 αμοιβές γραφίστα και κόστος αδειών. 
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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.  

 
11.6.4.1.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε αίτηση ανέρχεται σε €100.000. 

 

11.6.4.2 Δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων και αναβάθμιση 
υφιστάμενων 

 
11.6.4.2.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

 
Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο χώρος της ανάπτυξης πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή να εμπίπτει στις 

άλλες δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6. 

2. Για να γίνει δεκτή μια αίτηση για δημιουργία νέου εκδρομικού χώρου, η μέγιστη 

δυναμικότητα του χώρου πρέπει να μην ξεπερνά τα 150 άτομα. 

3. Απαιτείται όπως η ελάχιστη έκταση του τεμαχίου στο οποίο θα δημιουργηθεί ένας 

νέος εκδρομικός χώρος να είναι τουλάχιστον 0,5 εκτάρια. 

4. Για δημιουργία νέων εκδρομικών χώρων, το τεμάχιο στο οποίο θα υλοποιηθεί η 

ανάπτυξη πρέπει να έχει εδαφοκάλυψη κόμης 30% και άνω από δέντρα ύψους 

πέραν των τριών (3) μέτρων. Να προσκομίζεται χωροταξικό σχέδιο με απεικόνιση 

της εδαφοκάλυψης που αναφέρεται πιο πάνω και με υπολογισμό του ποσοστού 

της εδαφοκάλυψης επί της συνολικής έκτασης του  τεμαχίου για το οποίο γίνεται η 

αίτηση. 

5. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται, η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει τουλάχιστον την χρονική περίοδο δέσμευσης για τη 

διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο σημείο 6 και η 

ανάπτυξη σε αυτόν να επιτρέπεται από τους όρους της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης - η αίτηση να συνοδεύεται με τίτλο ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριο 

έγγραφο ή έγγραφο παραχώρησης. 

6. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία καταβολή 

της οικονομικής ενίσχυσης. 

7. Να υπάρχει κατάλληλη και απρόσκοπτη οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, 

δικαίωμα διόδου).  

8. Όσον αφορά την κατηγορία “άλλες επιλέξιμες υποδομές και δαπάνες” ισχύουν τα 

ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του έργου είναι μεγαλύτερο 

του μέγιστου ποσού οικονομικής ενίσχυσης (Δημόσια Δαπάνη), τότε το κόστος των 

άλλων επιλέξιμων υποδομών και δαπανών δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% του 

μέγιστου ποσού οικονομικής ενίσχυσης. β) Στην περίπτωση που το συνολικό 

κόστος του έργου είναι μικρότερο του μέγιστου ποσού οικονομικής ενίσχυσης 

(Δημόσια Δαπάνη), τότε το κόστος των άλλων επιλέξιμων υποδομών και δαπανών 
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δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% του κόστους του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 

του έργου. Σημειώνεται επίσης ότι, το ύψος των πληρωμών για τις άλλες επιλέξιμες 

υποδομές και δαπάνες, δεν πρέπει να ξεπερνά το 40% του συνολικού ποσού που 

θα καταβάλλεται στον επενδυτή, για το συγκεκριμένο έργο. (Να επισυνάπτεται 

κατάλογος με τις αιτούμενες επιλέξιμες δαπάνες, να δηλώνεται εάν είναι δημιουργία 

ή αναβάθμιση/επέκταση τους, το κόστος τους και το ποσοστό τους σε σχέση με το 

συνολικό κόστος της επένδυσης που αιτείται για χρηματοδότηση). 

9. Προσκόμιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής, για υποδομές όπου 

χρειάζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. (Σημειώνεται ότι, ο αιτητής μπορεί 

να προσκομίσει αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης προς την αρμόδια Αρχή και η 

προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας ή / και άδειας οικοδομής θα πρέπει να γίνει 

οπωσδήποτε πριν την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά το εν λόγω 

έργο). 

 

11.6.4.2.2  Επιλέξιμες δαπάνες 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δαπάνες σχετικές με τα έργα εντός του χώρου και 

μόνο και περιλαμβάνουν κατασκευή νέων ή και βελτίωση/διαμόρφωση 

υφιστάμενων υποδομών. 

α) Βασικές Υποδομές: 

 διαμόρφωση θέσεων για τραπέζια, παιδική χαρά, αποχωρητήρια, ψησταριές 

κτλ.., 

 κοινόχρηστα αποχωρητήρια, 

 σύστημα αποχετεύσεων και διαχείρισης λυμάτων, 

 ψησταριές, 

 σύστημα πυροπροστασίας (συμπεριλαμβανομένου περιμετρικής αντιπυρικής 

λωρίδας), 

 τραπέζια και πάγκοι (καθίσματα) ξεκούρασης, 

 παιδική χαρά (συμπεριλαμβανομένου του κόστους πιστοποίησης), 

 έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων, 

 αντιδιαβρωτικά έργα και αναβαθμίδες, 

 χώρος στάθμευσης, 

 κατασκευή υποδοχής και ενημέρωσης του κοινού (infokiosk), πινακίδες 

σήμανσης και πληροφόρησης, 

 δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης εντός του χώρου και βρύσες εξοικονόμησης 

νερού, 

 μεταφορά νερού από πηγή ή υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης/ύδρευσης που 

βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα, 

 υδατοδεξαμενές για ύδρευση, άρδευση και πυροπροστασία (ντεπόζιτα), 

 χώρος σκυβάλων και σκυβαλοδοχεία, 

 έργα πρόσβασης του χώρου για άτομα με αναπηρία. 

β) Άλλες επιλέξιμες υποδομές και δαπάνες: 
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1) Κτήρια:  

 κτήριο παροχής πληροφοριών και διαχείρισης του χώρου, 

 μικρή αποθήκη. 

2) Κατασκευές: 

 στέγαστρα για τραπέζια (για μέχρι το 10% του συνολικού αριθμού των τραπεζιών του 

χώρου), 

 εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης (usage monitoring) της χρήσης του 

χώρου, 

3) Έργα διαμόρφωσης του χώρου: 

 Περίφραξη του χώρου και προστατευτικές περιφράξεις, 

 διαχείριση της βλάστησης και τοπιοτέχνηση του χώρου, 

 ξερολιθιές, πετρόκτιστοι τοίχοι και τοίχοι αντιστήριξης, 

 υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. μικρό αμφιθέατρο), 

 εσωτερικό δίκτυο προσπέλασης. 

4) Δαπάνες για έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού (Μέγιστο ποσό €1.000). 

5) Δαπάνες Μελετών και σχεδιασμού:  

 αμοιβές τεχνοοικονομικής μελέτης, τοπιοτέχνησης και ετοιμασίας έκθεσης και 

σχεδιασμού του χώρου και επιμέρους υποδομών, 

 κόστος μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

 δαπάνες αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και κόστος παρακολούθησης και 

υλοποίησης του έργου, 

 αμοιβές γραφίστα, 

 κόστος αδειών. 

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.  

11.6.4.2.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε: 

 Νέοι εκδρομικοί χώροι ........................................... €70.000 

 Αναβάθμιση- επέκταση .......................................... €60.000 

 

11.6.4.3 Δημιουργία και αναβάθμιση Θεματικών Μονοπατιών και Ποδηλατικών   
Διαδρομών 

 
11.6.4.3.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
 

Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Η διαδρομή του μονοπατιού πρέπει να ευρίσκεται σε δάσος ή άλλες δασώδεις 

περιοχές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6. Μικρό μέρος μιας διαδρομής, σε 

ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού μήκους, μπορεί να ευρίσκεται εκτός των δασών, 

εφόσον αυτό εξασφαλίζει, κατά κύριο λόγο, τη σύνδεση του μονοπατιού με 

παραδασόβια κοινότητα, καθώς και τη σωστή λειτουργία και διαχείριση της 

διαδρομής και την εξυπηρέτηση των χρηστών. 
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2. Η αίτηση να αφορά μονοπάτια που συμβάλλουν στην προβολή θεματολογίας 

σχετικής με το περιβάλλον, στην προβολή της δασικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς 

και αξιόλογων φυσικών στοιχείων, όπως γεωμορφωμάτων, καθώς επίσης και στην 

προώθηση άλλων συναφών δραστηριοτήτων αναψυχής (π.χ. αθλητικών 

δραστηριοτήτων). Στην αίτηση να δηλώνεται σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες 

εμπίπτει το μονοπάτι: α) χλωρίδα, β) πανίδα, γ) γεωλογία, δ) πολιτιστικά στοιχεία 

ε) αθλητικό μονοπάτι, στ) ποδηλατική διαδρομή.  

3. Προτάσεις για δημιουργία νέων μονοπατιών να αφορούν μια από τις πιο πάνω 

θεματικές ή συνδυασμό 2-3 θεματικών ενοτήτων. Σημειώνεται όμως ότι, κάθε 

πρόταση/αίτηση πρέπει κατά κύριο λόγο να αφορά μια από τις πιο πάνω θεματικές 

και η οποία θα δηλώνεται στην αίτηση ως κύρια θεματική κατηγορία. Αναφορικά με 

την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων, οι προτάσεις να περιλαμβάνουν την ανάδειξη 

παραδοσιακών (π.χ. χρήση θειούχων) ή ιστορικών δραστηριοτήτων στα δάση, την 

ανάδειξη/προβολή τοπικών μύθων και ιστοριών μέσα από τις διαδρομές (π.χ. μύθοι 

για τη Ρήγαινα) ή την ανάδειξη της σχέσης προϊόντων-δάσους (π.χ. ξύλινα μουσικά 

όργανα) και πολιτισμού-δάσους (π.χ. ανάδειξη λογοτεχνημάτων/ποιημάτων που 

γράφτηκαν με έμπνευση ή για το δάσος και επί μέρους στοιχείων του). 

4. Προτάσεις για δημιουργία Ποδηλατικών Διαδρομών πρέπει να αφορούν Εθνικά 

Δασικά Πάρκα, Δασικά Πάρκα ή περιοχές Natura 2000, έκτασης τουλάχιστον 100 

εκταρίων. 

5. Προτάσεις για δημιουργία Αθλητικών μονοπατιών πρέπει να αφορούν Εθνικά 

Δασικά Πάρκα ή Δασικά Πάρκα μόνο. 

6. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τις συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων 

ιδιοκτητών ή/και τοπικών αρχών ή/και αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών που να 

καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον ίση με την χρονική περίοδο δέσμευσης για τη 

διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο σημείο 7.  

7. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων για την αναβάθμιση και 5 

χρόνων για τη δημιουργία μονοπατιών από την ημερομηνία της τελευταίας 

καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Η δέσμευση θα περιέχει επιπρόσθετο όρο 

για υποχρέωση του αιτητή να προσκομίζει στην Αρμόδια Μονάδα Εφαρμογής του 

Μέτρου, πραγματικά ετήσια στοιχεία επισκεψιμότητας (π.χ. από μετρητές 

επισκεψιμότητας). 

8. Τα νέα μονοπάτια να έχουν την αφετηρία τους σε απόσταση πέραν των πέντε 

χιλιομέτρων, σε οριζόντια γραμμή επί χάρτου, από την αφετηρία υφιστάμενου 

μονοπατιού μελέτης της φύσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύνδεσης 

υφιστάμενων μονοπατιών, των αθλητικών μονοπατιών και των ποδηλατικών 

διαδρομών. 

9. Να υπάρχει κατάλληλη και απρόσκοπτη πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος ή 

δικαίωμα διόδου ή διάβασης) στην αφετηρία και το τέρμα του μονοπατιού σε 

περίπτωση που αυτά είναι διαφορετικά σημεία.  

10. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος των προτεινόμενων νέων μονοπατιών να είναι 1,5 - 

7Km αντίστοιχα. Η προϋπόθεση του μέγιστου μήκους δεν ισχύει για τις ποδηλατικές 

διαδρομές. 
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11. Να υποβάλλεται κατάλογος με τα σημεία ενδιαφέροντος του μονοπατιού μαζί με 

επίσημο κτηματικό σχέδιο στο οποίο να δεικνύεται η ακριβής πορεία του 

μονοπατιού. 

12. Τα μονοπάτια να μην προσεγγίζουν φωλιές αρπακτικών πουλιών σε απόσταση 

300 μέτρων (οριζόντια γραμμή επί χάρτου) και η κατασκευή και λειτουργία τους 

γενικά να μην επηρεάζει αρνητικά προστατευόμενα στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

13. Η αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών να διαλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα: 

 Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για τους χρήστες (χάρτες, ενημερωτικό 

φυλλάδιο, σηματοδότηση, επεξήγηση στοιχείων κτλ.), 

 βελτιώσεις της κλίσης και των συνθηκών διάβρωσης του καταστρώματος του 

μονοπατιού και της ασφάλειας των επισκεπτών, 

 αλλαγή πορείας για προστασία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (π.χ. αρπαχτικά πουλιά), 

 κατασκευή/αγορά και τοποθέτηση σκιάστρων, παγκακιών και σκυβαλοδοχείων, 

 διαπλάτυνση του μονοπατιού, 

 εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της χρήσης του μονοπατιού.  

 

11.6.4.3.2 Επιλέξιμες δαπάνες 
 
α) Κατασκευές: 

 Στέγαστρο για ενημερωτικό υλικό, 

 σκυβαλοδοχεία, 

 πάγκοι ξεκούρασης, 

 ειδικές κατασκευές και όργανα για αθλητικά μονοπάτια και ποδηλατικές 

διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου του κόστους πιστοποίησης), 

 σηματοδότηση, πινακίδες πληροφόρησης και επιμόρφωσης, 

 εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της χρήσης του μονοπατιού (ο 

αιτητής θα υποχρεούται όπως διατηρεί αρχείο με τη μέση ετήσια χρήση του 

μονοπατιού, το οποίο θα προσκομίζει εάν του ζητηθεί από την Αρμόδια Μονάδα 

Εφαρμογής του Μέτρου), 

 βρύση εξοικονόμησης νερού (μέγιστο ύψος ενίσχυσης €1.500), 

 μεταφορά νερού από πηγή ή υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης/ύδρευσης που 

βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα, 

 μικρό σκίαστρο σε σημεία ξεκούρασης. 

β) Έργα πεδίου:  

 κατασκευή/διαπλάτυνση/διάνοιξη του μονοπατιού,  

 κατάλληλη διαμόρφωση καταστρώματος, 

 προστατευτικές περιφράξεις και σκαλιά, 

 μικρά γεφύρια ή οχετοί (το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης καθορίζεται στα 

12.000 ευρώ), 

 κατασκευή τοίχων στήριξης – αντιστήριξης (το μέγιστο ύψος ενίσχυσης 

χρηματοδότησης καθορίζεται στα 12.000 ευρώ), 
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 χώρος στάθμευσης.  

γ) Δαπάνες ενημέρωσης: 

 δαπάνες για έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού και  

 κόστος δημιουργίας και εγκατάστασης εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα 

(innovation).  

δ) Δαπάνες Μελετών και σχεδιασμού:  

 Κόστος σχεδιασμού και παρακολούθησης υλοποίησης, 

 αμοιβές γραφίστα, 

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.  

11.6.4.3.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε: 

 Δημιουργία νέων μονοπατιών ............................... €60.000 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών ................. €25.000 

 

11.6.4.4 Αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
 

11.6.4.4.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο ευρύτερος χώρος του υφιστάμενου Κέντρου πρέπει να χαρακτηρίζεται ως 

δάσος ή άλλες δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6. 

2. Η αναβάθμιση να αφορά Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης με χρόνο 

λειτουργίας πέραν των επτά ετών. 

3. Το υφιστάμενο περιεχόμενο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης πρέπει 

να έχει ως κύριο αντικείμενο ανάδειξης, Εθνικά Δασικά Πάρκα, Δασικά Πάρκα ή 

Περιοχές Natura 2000 και τα είδη/οικότοπους/γεωλογία, που βρίσκονται σε 

αυτές τις περιοχές.  

4. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται, η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ίση με την χρονική περίοδο 

δέσμευσης για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται 

στο σημείο 5 και η ανάπτυξη σε αυτόν να προνοείται από τους όρους της 

μίσθωσης ή παραχώρησης (Προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριου 

εγγράφου ή εγγράφου παραχώρησης). 

5. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου, 

όσο και των επιμέρους κατασκευών του, για περίοδο 5 χρόνων από την 

τελευταία ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. 

6. Οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις να έχουν ωφέλιμο εμβαδόν 50m² και 

άνω.  

7. Προσκόμιση Πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής όπου χρειάζεται 

σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. (Σημειώνεται ότι, ο αιτητής μπορεί  να 

προσκομίσει αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης προς την αρμόδια Αρχή και η 

προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας ή / και άδειας οικοδομής θα πρέπει να 
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γίνει οπωσδήποτε πριν την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά το εν 

λόγω έργο).  

  

11.6.4.4.2 Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:  

α) Κτήρια (Προσθήκη νέων ή αναβάθμιση/διαμόρφωση υφισταμένων):  

 αποχωρητήρια, 

 χώρο υποδοχής, 

 γραφείο, 

 αποθήκη και αίθουσα συντήρησης, 

 κτήριο εγκατάστασης ηλεκτρογεννήτριας, 

 αίθουσα προβολών, 

 αίθουσες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εργαστηρίου, 

 αίθουσες διοραμάτων και άλλων εκθεμάτων.  

β) Μηχανολογικές ηλεκτρικές και άλλες εγκαταστάσεις : 

 Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού, 

 υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εντός του χώρου), 

 δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

 εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας και πυρασφάλειας. 

γ) Εξοπλισμός:  

 Αίθουσα προβολών (έπιπλα, οθόνες, συστήματα προβολής),  

 παραγωγή θεματικής ταινίας,  

 εξοπλισμός ζωντανής σύνδεσης παρακολούθησης σπάνιων ειδών άγριας 

πανίδας (π.χ. διαδικασία κύκλου αναπαραγωγής σπιζαετού),  

 διοράματα και περιεχόμενο,  

 συλλογές ειδών και γεωλογίας,  

 βιτρίνες και περιεχόμενο,  

 επίπλωση γραφείου, καταστήματος, χώρου υποδοχής,  

 εξοπλισμός αιθουσών εκπαίδευσης και εργαστηρίου (π.χ. στερεοσκόπια),  

 διαδραστικά παιχνίδια,  

 έργα υποδοχής και κατάλληλη σηματοδότηση των χώρων του Κέντρου.  

δ) Έργα διαμόρφωσης του χώρου: 

 Τοπιοτέχνηση και αισθητική βελτίωση των υπαίθριων χώρων, 

συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης διαδραστικών παιχνιδιών και 

δημιουργία μικρού βοτανικού κήπου για περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

 περίφραξη του χώρου,  

 χώρος στάθμευσης επισκεπτών, 

 δημιουργία ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού μονοπατιού στους υπαίθριους 

χώρους του Κέντρου που θα προβάλλει βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία της 

φυτογεωγραφικής περιοχής που καλύπτει,  

 έργα πρόσβασης των χώρων του Κέντρου από άτομα με αναπηρία. 

ε) Δαπάνες μελετών και ενημερωτικού υλικού:  

 Κόστος σχεδιασμού, τοπιοτέχνησης, αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, 
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 αμοιβές γραφίστα, 

 κόστος τεχνοοικονομικής μελέτης, 

 κόστος έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

 κόστος παρακολούθησης, υποστήριξης και υλοποίησης του έργου, 

 κόστος αδειών, 

 δαπάνες για έκδοση ενημερωτικού /διαφωτιστικού υλικού. 

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.  

 11.6.4.4.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε € 80.000. 

 
11.6.4.5 Δημιουργία Θέσεων Θέας  
 
11.6.4.5.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
 

Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο ευρύτερος χώρος της θέσης θέας πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή άλλες 

δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6. 

2. Η θέση θέας να είναι σε περιοχή που παρέχει πανοραμική θέα ή κατάλληλη θέα 

προς αξιόλογο στοιχείο της φύσης ή άλλο πολιτιστικό στοιχείο, όπως ξωκλήσι, 

χωριό/οικισμός, υγροβιότοπος, γεωμορφώματα και προβολή ειδικού θεματικού 

στοιχείου για περιβαλλοντική εκπαίδευση π.χ. δράσεις αποκατάστασης 

περιβάλλοντος ή παρατήρηση άγριας ζωής. 

3. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται, η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ίση με την χρονική περίοδο 

δέσμευσης για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο 

σημείο 4 και η ανάπτυξη σε αυτόν να επιτρέπεται από τους όρους της μίσθωσης ή 

παραχώρησης (να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριο έγγραφο ή 

έγγραφο παραχώρησης). 

4. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία 

ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. 

5. Υπόδειξη της περιοχής και καθορισμός των αντικειμένων θέας που καλύπτει σε 

χάρτη. 

6. Να προσκομίζεται σχέδιο με τη διαμόρφωση της θέσης θέας που θα περιλαμβάνει 

τις διάφορες κατασκευές συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης και της 

πρόσβασης προς την εξέδρα ή σημείο παρατήρησης. 

7. Η θέση θέας να ευρίσκεται σε πλατεία ή πλατύσματα, υφιστάμενα ή που θα 

δημιουργηθούν για αυτό το σκοπό, παραπλεύρως του άξονα εγγεγραμμένου ή 

δασικού δρόμου. Ο χώρος δημιουργίας της θέσης θέας μπορεί να είναι σε 

απόσταση μέχρι 200 μέτρα από το δρόμο, εφόσον εξασφαλίζεται δικαίωμα διόδου. 
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11.6.4.5.2 Επιλέξιμες δαπάνες 

α) Κατασκευές: 

 Στέγαστρο, 

 εξέδρα παρατήρησης, 

 περιφράξεις ασφαλείας, 

 σκυβαλοδοχεία, 

 πάγκοι ξεκούρασης, 

 σηματοδότηση (δείκτες πορείας), 

 βάθρο με χάρτη προσανατολισμού, 

 ενημερωτική πινακίδα,  

 τηλεσκοπικός εξοπλισμός. 

β) Έργα πεδίου: 

 Χώρος στάθμευσης,  

 μονοπάτια προσπέλασης μήκους μέχρι 200 μέτρα από τον χώρο στάθμευσης 

ή τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο ή δασικό δρόμο,  

 διαμόρφωση του χώρου της θέσης θέας, 

 τοίχοι αντιστήριξης, ξερολιθιές και προστατευτικά κιγκλιδώματα, 

 διαχείριση της παρακείμενης βλάστησης με κύριο μέλημα την απρόσκοπτη 

προσφορά θέας (αραιώσεις, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κτλ.). 

γ) Λοιπές δαπάνες:  

 Αμοιβές μελέτης και σχεδιασμού του έργου και των υποδομών του, 

 αμοιβές γραφίστα, 

 κόστος αδειών. 

 

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.  

11.6.4.5.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε €10.000. 

 
11.6.4.6 Ανάδειξη Στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντός Δασών  
 

11.6.4.6.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
 

Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Η περιοχή ανάπτυξης του αναδεικνυόμενου στοιχείου να βρίσκεται σε δάσος ή 

άλλες δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.  

2. Η ανάδειξη στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς να αφορά την ανάδειξη 

παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα δάση και 

συγκεκριμένα, την ανάδειξη καμινιών παραγωγής πίσσας, παλαιές 

πετρόκτιστες/πλινθόκτιστες μάντρες και καταλύματα βοσκών, πέτρινα ή ξύλινα 

γεφύρια, νερόμυλους, πηγάδια, κρησφύγετα, εγκαταλελειμμένους δασικούς 

σταθμούς και δασικά καταλύματα. 
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3. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ίση με την χρονική περίοδο 

δέσμευσης για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο 

σημείο 4 και η ανάπτυξη σε αυτόν να επιτρέπεται από τους όρους της μίσθωσης ή 

παραχώρησης (Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή 

έγγραφο παραχώρησης. 

4. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία 

ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.  

5. Να προσκομίζεται σχέδιο διαμόρφωσης/ανάπλασης και να έχουν εξασφαλιστεί οι 

συναινετικές απόψεις των αρμόδιων κρατικών και τοπικών αρχών, όπου αυτές είναι 

απαραίτητες. 

6. Να υπάρχει κατάλληλη και απρόσκοπτη πρόσβαση (εγγεγραμμένος ή δασικός 

δρόμος/δικαίωμα διόδου/υφιστάμενο μονοπάτι μελέτης της φύσης). 

  

11.6.4.6.2 Επιλέξιμες δαπάνες 
 
Οι Επιλέξιμες δαπάνες για το έργο είναι οι ακόλουθες:  

α) Κατασκευές: 

 Εργασίες αναστήλωσης/αναπαλαίωσης του στοιχείου και ανάπλαση του γύρω 

χώρου σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης/ανάπλασης με τη χρήση 

παραδοσιακών υλικών, αναγκαίων για τη διατήρηση των στοιχείων της 

κληρονομιάς του κτίσματος, 

 Στέγαστρο, 

 εξέδρα παρατήρησης, 

 σκυβαλοδοχεία, 

 πάγκοι ξεκούρασης, 

 σηματοδότηση και πληροφοριακές πινακίδες. 

β) Έργα πεδίου: 

 περίφραξη του χώρου και προστατευτικά κιγκλιδώματα (εάν χρειάζεται για 

ασφάλεια των χρηστών και του στοιχείου), 

 μονοπάτια προσπέλασης μέγιστου μήκους μέχρι 100 μέτρα από τον 

πλησιέστερο εγγεγραμμένο ή δασικό δρόμο ή μονοπάτι μελέτης της φύσης, 

 διαμόρφωση της θέσης του στοιχείου και της παρακείμενης βλάστησης 

σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης / ανάπλασης, 

 δημιουργία χώρου στάθμευσης, 

 εργασίες για δημιουργία πρόσβασης στο χώρο από άτομα με αναπηρία. 

γ) Δαπάνες Μελετών και ενημερωτικού υλικού:  

 Αμοιβές μελέτης και σχεδιασμού του έργου και των υποδομών του, 

 αμοιβές γραφίστα, 

 κόστος αδειών, 

 δαπάνες για έκδοση ενημερωτικού /διαφωτιστικού φυλλαδίου. 
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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.  

11.6.4.6.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε €20.000. 

 

11.6.4.7 Ανάδειξη Αιωνόβιων δέντρων 
 
11.6.4.7.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Η ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων, να αφορά μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες 

δέντρων που είναι καταγεγραμμένα ως Μνημεία της Φύσης σε μητρώο του 

Τμήματος Δασών. Να επισυνάπτεται βεβαίωση από τον Διευθυντή του Τμήματος 

Δασών. 

2. Το αναδεικνυόμενο στοιχείο να βρίσκεται σε δάσος ή άλλες δασώδεις περιοχές 

όπως ορίζονται στην παράγραφο 6. 

3. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται, η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει τουλάχιστον την χρονική περίοδο δέσμευσης για τη 

διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο σημείο 4 και η 

ανάπτυξη σε αυτόν να επιτρέπεται από τους όρους της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης - η αίτηση να συνοδεύεται με τίτλο ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριο 

έγγραφο ή έγγραφο παραχώρησης. 

4. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία 

ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. 

5. Να υπάρχει απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση για το κοινό (εγγεγραμμένος 

δρόμος/μονοπάτι/δασικός δρόμος/δικαίωμα διόδου). 

 

11.6.4.7.2 Επιλέξιμες δαπάνες 

α) Κατασκευές:  

 Εξέδρα παρατήρησης, 

 σκυβαλοδοχεία, 

 πάγκοι ξεκούρασης, 

 σηματοδότηση και  

 πληροφοριακές πινακίδες. 

β) Εργασίες πεδίου: 

 Υποστύλωση, κλάδεμα, λίπανση, ψέκασμα και γενικά περιποίηση του 

αιωνόβιου δέντρου, 

 περίφραξη του χώρου (εάν χρειάζεται για ασφάλεια των χρηστών και του 

στοιχείου), 

 μονοπάτι προσπέλασης,  

 διαμόρφωση της θέσης του στοιχείου και χειρισμός της παρακείμενης 

βλάστησης σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης / ανάπλασης, 
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 εργαλεία και υλικά αναγκαία για την περιποίηση του αιωνόβιου δέντρου. 

γ) Λοιπές δαπάνες:  

 Αμοιβές μελέτης για τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης, 

 αμοιβές γραφίστα, 

 δαπάνες για έκδοση ενημερωτικού /διαφωτιστικού φυλλαδίου. 

 

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.  

11.6.4.7.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε €4.500. 

 

11.6.4.8 Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk - shelders) 
 

11.6.4.8.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
 
Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Τα στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk - shelders) να βρίσκονται σε 

δάση ή άλλες δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στην παράγραφο 6, έκτασης 

τουλάχιστον 100 εκταρίων ή Εθνικά Δασικά Πάρκα και Δασικά Πάρκα, έκτασης 

τουλάχιστον 0,5 εκταρίων. 

2. Τα έργα να τοποθετούνται σε κομβικά και θεατά σημεία των δασών τα οποία να 

καθορίζονται επί χάρτου. 

3. Το έργο να είναι ανοικτό στο κοινό δωρεάν  

4. Να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση (εγγεγραμμένος /δασικός δρόμος 

/δικαίωμα διόδου). 

5. Όταν ο χώρος εκμισθώνεται ή παραχωρείται η διάρκεια της εκμίσθωσης ή 

παραχώρησης να καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ίση με την χρονική περίοδο 

δέσμευσης για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται 

στο σημείο 6 και η ανάπτυξη σε αυτόν να επιτρέπεται από τους όρους της 

μίσθωσης ή παραχώρησης (Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας ή 

ενοικιαστήριο έγγραφο ή έγγραφο παραχώρησης. 

6. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση τόσο του έργου όσο 

και των επιμέρους κατασκευών για περίοδο 5 χρόνων από την τελευταία 

ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.  

 

11.6.4.8.2 Επιλέξιμες δαπάνες 
α) Κατασκευές: 

 Στέγαστρο ή ανοικτό υποστατικό, 

 σκυβαλοδοχεία, 

 πάγκοι ξεκούρασης, 

 πινακίδες πληροφοριών και χάρτης προσανατολισμού. 

β) Έργα πεδίου: 
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 Προστατευτικά κιγκλιδώματα και περίφραξη του χώρου (εάν χρειάζεται για 

ασφάλεια των χρηστών και του στοιχείου), 

 χώρος στάθμευσης,  

 μονοπάτι προσπέλασης μέγιστου μήκους 50 μέτρα, 

 διαμόρφωση της θέσης του έργου, 

 διαχείριση της βλάστησης (αραιώσεις, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κτλ.). 

γ) Λοιπές δαπάνες  

 Αμοιβές μελέτης για το σχεδιασμό του στεγάστρου, 

 αμοιβές γραφίστα, 

 φωτογραφικό υλικό, 

 δαπάνες για έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

 

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 

 

11.6.4.8.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε €10.000. 

 

12. Δράση 8.5.2: Παρεμβάσεις και Έργα για τη Διατήρηση και 
Ενίσχυση της Βιοποικιλότητας στα Δάση  

12.1 Περιγραφή της Δράσης 

Οι προβλεπόμενες τάσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, οδηγούν σε αύξηση 

της πίεσης που δέχονται τα δάση και η βιοποικιλότητα της Κύπρου. Οι απειλές που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αφορούν στην αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών 

στα δάση, στην αυξημένη επιθετικότητα των χωροκατακτητικών σε βάρος των 

ιθαγενών ειδών, στην υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και στη συρρίκνωση των ειδών 

που φιλοξενούν. 

Η Δράση στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας με: 

 τη δημιουργία μικρής κλίμακας υποδομών για ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

των μικροπεριβαλλόντων και ενδιαιτημάτων (υδατοσυλλογών, τοιχίων 

ξερολιθιάς που συμπεριλαμβάνει και την τοποθέτηση φωλιών για την άγρια 

πανίδα), 

12.2 Είδος Στήριξης 

Για τη δημιουργία μικρής κλίμακας υποδομών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, η 

ενίσχυση αφορά το 100% των δαπανών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο “Επιλέξιμες 

Δαπάνες” για κάθε έργο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσό ενίσχυσης των έργων 

της Δράσης.  
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12.3 Μεθοδολογία για τους Υπολογισμούς του Ποσού Ενίσχυσης 

Η ενίσχυση που αφορά επενδύσεις υποδομής για τη βιοποικιλότητα υπολογίζεται με 

βάση στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς εργασίες που υλοποιεί το 

Τμήμα Δασών και θα πρέπει να δικαιολογείται βάσει εξοφλημένων τιμολογίων ή άλλων 

λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που αφορούν στις επιλέξιμες 

δαπάνες.  

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης που 

αναφέρεται για τα διάφορα έργα, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα 

διαφοροποίησης του ύψους αυτού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. 

  

12.4 Σύνδεση με άλλες Νομοθετικές Πράξεις 

Η επένδυση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους Νόμους, Κανονισμούς 

και Οδηγίες: 

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

(β) τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμο του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018] τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2018 που εναρμονίζει 
την οδηγία 2014/52/ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί,. 
 (γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο 13(Ι)/2004 (Οδηγία 

2000/60/EC  για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(δ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο 

153(I)/2003 (Οδηγία 92/43/EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 

152(I)/2003 (Οδηγία 79/409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(στ) τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί 

ή  αντικατασταθεί, 

(ζ) τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας» Νόμο 

139(I)/2013,  όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

(η) τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011, όπως 

 εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν, 

 

12.5 Δικαιούχοι 

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

ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 

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

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

Κρατικές Αρχές. Δικαιούχοι για ένταξη στη Δράση είναι όσοι δεν υπάγονται σε μια από 

τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Υποψήφιοι επενδυτές που υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 

άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια εκμετάλλευση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή 

δεσμεύσεις, 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/127(%CE%99)2018-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/EIA%20Directive%202014-52-EC-El.pdf?openelement
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 υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επειδή δεν 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, για όσο χρονικό 

διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. 

 

12.6 Βασικές Πληροφορίες για τα Έργα 

 
12.6.1 Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Ως γενική προϋπόθεση επιλεξιμότητας καθορίζεται ότι για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι 

οποίες είναι κάτω από 100 εκτάρια και δεν καλύπτονται από δασικό διαχειριστικό 

σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση 

συναφών πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο, πρότυπο του 

οποίου έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δασών και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ. Για 

εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, απαιτείται η προσκόμιση 

συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή από ισοδύναμο μέσο 

(Εθνική Δασική Πολιτική, Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα), σχετικά με την αειφόρο 

διαχείριση των δασών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. 

Οι σχετικές λεπτομέρειες του τρόπου υλοποίησης των έργων παρουσιάζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ. 

12.6.2 Κριτήρια Βαθμολόγησης Αιτήσεων  

Για την αντικειμενική επιλογή των βέλτιστων αιτήσεων έχουν καθοριστεί κριτήρια 

βαθμολόγησης για τα έργα της Δράσης 8.5.2. Τα κριτήρια βαθμολόγησης αιτήσεων 

βασίζονται στο καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, Εθνικά Δασικά Πάρκα), στην 

προβλεπόμενη ωφελιμότητα του έργου, στη γεωγραφική θέση και στην καταλληλότητα 

του χώρου. 

Για τα κριτήρια βαθμολόγησης των έργων της Δράσης 8.5.2 να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα: 

 Έχουν καθοριστεί ειδικά κριτήρια βαθμολόγησης για κάθε έργο ξεχωριστά και 

οι αιτήσεις θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, ανά κατηγορία έργου. 

 Θα προκαθορίζονται σε κάθε προκήρυξη, τα έργα για τα οποία γίνεται η 

πρόσκληση και ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που θα εγκρίνονται ανά κατηγορία 

έργου.  

 Θα εγκρίνονται, κατά προτεραιότητα, οι αιτήσεις που εξασφαλίζουν κατά τη 

βαθμολόγηση την ψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο 

αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων ανά έργο και τις διαθέσιμες πιστώσεις ανά 

προκήρυξη. 

 Ανεξάρτητα με την κατάταξη μιας αίτησης μετά τη βαθμολογία, αυτή θα 

απορρίπτεται εάν δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της μέγιστης 

βαθμολογίας των Κριτηρίων βαθμολόγησης για το έργο για το οποίο γίνεται η 

αίτηση.  

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων για κάθε έργο παρουσιάζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.  
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12.6.3 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα δημιουργίας μικροπεριβάλλοντων/ενδιαιτημάτων 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 12.6.4.2 που ακολουθεί. Σε περίπτωση που οι 

απαραίτητες μελέτες, όπως αναφέρονται στις Επιλέξιμες Δαπάνες για κάθε έργο, 

προηγηθούν της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

το κόστος τους είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση έγκρισης της προς υλοποίηση 

αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, οι απαραίτητες μελέτες πρέπει να υποβάλλονται 

ταυτόχρονα μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των μελετών δεν μπορεί 

να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της ενίσχυσης. 

Ως Μη Επιλέξιμες Δαπάνες καθορίζονται οι ακόλουθες: 

α) Η αγορά ή μίσθωση γης για την αιτούμενη ανάπτυξη, 

β) Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης, 

γ) Οι μη φυσικές επενδύσεις, όπως δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης, 

ε) Οι αμοιβές τακτικού προσωπικού. 

 
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.  

12.6.4 Έργα δημιουργίας μικροπεριβάλλοντων / ενδιαιτημάτων 

 
12.6.4.1 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

 
Για να είναι το έργο επιλέξιμο θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο ευρύτερος χώρος των έργων σε έκταση τουλάχιστον 20 εκταρίων πρέπει να 

 χαρακτηρίζεται ως δάσος ή άλλες δασώδεις περιοχές όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 6.  

2. Η αίτηση να αφορά έργα για την ενίσχυση μικροπεριβάλλοντων/ενδιαιτημάτων 

προς όφελος της βιοποικιλότητας των δασών και συγκεκριμένα τη δημιουργία 

 υδατοσυλλογών και τοιχίων ξερολιθιάς. 

3. Να έχουν εξασφαλιστεί οι συναινετικές απόψεις των αρμοδίων κρατικών και 

τοπικών  αρχών όπου αυτές είναι απαραίτητες. 

4. Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου, θα πρέπει να 

έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την ένταξη του τεμαχίου στη 

δράση. Η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη να έχει τη μορφή γραπτής συμφωνίας 

χρονικής διάρκειας που να καλύπτει τουλάχιστον την χρονική περίοδο δέσμευσης 

για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναφέρεται στο σημείο 5 

και θα επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση. 

5. Δέσμευση για τη διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση του έργου για περίοδο 

5 χρόνων από την τελευταία καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 

6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για άγρια πανίδα σε απόσταση μέχρι 

500 μέτρα ακτίνα από κάθε έργο ξερολιθιάς ή υδατοσυλλογής με μέγιστο αριθμό 

πέντε τεχνητών φωλιών για κάθε έργο. Σε κάθε αίτηση για έργο ξερολιθιάς ή 
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υδατοσυλλογής  θα αναφέρεται ο αριθμός και το είδος των τεχνητών φωλιών που 

θα τοποθετηθούν. 

7. Υπόδειξη των σημείων των έργων και των σημείων που θα τοποθετηθούν οι 

τεχνητές φωλιές σε δασικό ή κτηματικό χάρτη. 

 

12.6.4.2 Επιλέξιμες δαπάνες 

 Ετοιμασία των σχετικών μελετών ή των σχεδίων και οι δαπάνες επίβλεψης, 

 η αναγκαία διαμόρφωση των χώρων, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του 

έργου, 

 προμήθεια, δημιουργία, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων 

υποδομών, 

 αγορά ή κατασκευή και τοποθέτηση φωλιών για άγρια ζώα ως 

συμπληρωματική δράση για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
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.  

12.6.4.3 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

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

ποσό ενίσχυσης ανά έργο προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας καθορίζεται 

στα 10.000 Ευρώ. Τα μέγιστα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβάλλονται για 

κάθε έργο είναι: 

 Υδατοσυλλογές ...................................................... €20.000 

 Τοιχία ξερολιθιάς  .................................................. €20.000 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μια δόση μετά την αποπεράτωση του έργου, 

την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά το σχετικό έλεγχο. 

 Για τα τοιχία ξερολιθιές η μέγιστη οικονομική ενίσχυση είναι 100 ευρώ ανά 

τρεχούμενο μέτρο, με ελάχιστο ύψος ξερολιθιές το 1 μέτρο. Σε περιπτώσεις που 

η διαμόρφωση του εδάφους δεν επιτρέπει το καθορισμένο ελάχιστο ύψος, θα 

επιτρέπεται ελάχιστο ύψος ξερολιθιάς 0,80m σε ποσοστό μέχρι 20% του 

συνολικού μήκους της ξερολιθιάς. 

 Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος σε κάθε έργο ξερολιθιάς καθορίζεται στα 100 και 

200 μέτρα αντίστοιχα. 

 Στο ανώτερο ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνεται και το κόστος της τοποθέτησης 

μέχρι πέντε φωλιών για άγρια ζωή στην περιοχή του κάθε έργου. Το μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης για κάθε φωλιά είναι 150 ευρώ για φωλιές ανθρωποπουλιού 

και 100 ευρώ για άλλες φωλιές και περιλαμβάνει αγορά ή κατασκευή και 

τοποθέτηση. 

 Η επιλογή του είδους των τεχνητών φωλιών και οι προδιαγραφές κατασκευής 

και τοποθέτησης καθορίζονται από τη θέση τοποθέτησης και τα είδη που έχουν 

καταγραφεί στην περιοχή. Συνεπώς, για το είδος και τις προδιαγραφές 

κατασκευής και τοποθέτησης τεχνητών φωλιών θα πρέπει να ζητείται η άποψη 
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και έγκριση του αρμόδιου κλάδου του Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος του 

Τμήματος Δασών.  

 Να επισυνάπτεται κατάλογος με τα είδη πανίδας που θα ωφεληθούν από την 

τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών. 

 

13. Δράση 8.5.3: Αραιώσεις σε Πυκνές Συστάδες Δασώσεων/ 
Αναδασώσεων για Βελτίωση της Ανθεκτικότητας των Δασών 

 
13.1 Περιγραφή της Δράσης 
Η Δράση 8.5.3 περιλαμβάνει αραιώσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δομής 

των δασών που δημιουργήθηκαν από δασώσεις ή/και αναδασώσεις, στην αύξηση της 

ποσότητας άνθρακα που βρίσκεται αποθηκευμένος σε αυτά καθώς και στη βελτίωση 

της ανθεκτικότητας τους έναντι στην κλιματική αλλαγή. 

Δάση που έχουν αναδασωθεί ή/και δασωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, κρίνεται αναγκαίο 

να υποβοηθηθούν στην προσπάθεια βελτίωσης του βαθμού σταθερότητας και 

ικανότητας αντίστασής τους σε εξωτερικές επιδράσεις, όπως για παράδειγμα η 

κλιματική αλλαγή. Η βελτίωση του βαθμού σταθερότητας θα επέλθει μέσω 

στοχευόμενων αραιώσεων σε συστάδες όπου παρατηρείται έντονος ανταγωνισμός 

λόγω της πυκνότητας των δέντρων.  

Η Δράση προσβλέπει στη μείωση ζημιών σε δασικά οικοσυστήματα από την κλιματική 

αλλαγή και συγκεκριμένα από την ανομβρία, την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και 

τους παρατεταμένους καύσωνες. 

 

13.2 Είδος Στήριξης 

 
Μέσω της Δράσης θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα έργα: 

 Συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης προς τη συστάδα (υφιστάμενη 

δίοδος πρόσβασης σημαίνει παλιός εξαγωγικός δρόμος ή δίοδος που 

κατασκευάστηκε για την εγκατάσταση των φυτειών αλλά έμεινε ασυντήρητη για 

πολλά χρόνια και δεν εμπίπτει στο κανονικό δασικό οδικό δίκτυο που 

χρησιμοποιείται σήμερα), 

 προσήμανση και υλοτομία δέντρων της συστάδας 

Η οικονομική ενίσχυση για τα έργα που εγκρίνονται θα καταβάλλεται μετά την 

ολοκλήρωση των έργων, σε μια δόση, μετά την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω 

έργα θα υλοποιηθούν μόνο μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Τα έργα-αραιώσεις θα σκοπεύουν στη μείωση του βαθμού εδαφοκάλυψης (ΒΕ)* σε 

συστάδες τραχείας και μαύρης πεύκης, κέδρου, καθώς και σε μικτές συστάδες των 

ειδών αυτών σε καθορισμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, οι επιλέξιμες συστάδες 

καθορίζονται με βάση τον ΒΕ και κατηγοριοποιούνται όπως παρουσιάζονται στον πιο 
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κάτω πίνακα. Επίσης, στον πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό μείωσης του βαθμού 

εδαφοκάλυψης καθώς και ο αριθμός των δέντρων που πρέπει να υλοτομηθούν. 

 

Κατηγορία 

Συστάδας 

Υφιστάμενος Βαθμός 

Εδαφοκάλυψης (ΒΕ)* 

Ποσοστό 

μείωσης 

ΒΕ* 

Αριθμός δέντρων 

που 

θα αφαιρεθούν 

ανά 

εκτάριο 

Α 60%≤ΒΕ≤80% 
15% του 

υφιστάμενου ΒΕ 
100-140 

Β 80%<ΒΕ 
20% του 

υφιστάμενου ΒΕ 
140-180 

* Βαθμός Εδαφοκάλυψης (ΒΕ): 

 Το ποσοστό της επιφάνειας του εδάφους που καλύπτεται από την προβολή της 

κόμης όλων των δέντρων που συνθέτουν τη συστάδα. Το ποσοστό δεν ξεπερνά 

το 100%. 

 

13.3 Μεθοδολογία για τους Υπολογισμούς του Ποσού Ενίσχυσης  

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 και 

περιβάλλοντα της Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την εφαρμογή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  

 

13.4 Σύνδεση με άλλες Νομοθετικές Πράξεις 

Τα έργα που θα εκτελούνται στα πλαίσια της Δράσης 8.5.3 θα πρέπει να είναι 

συμβατά με το περιβάλλον και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και ειδικότερα 

στις περιοχές του δικτύου "Natura 2000" και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε 

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

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

Οδηγίες: 

α) Τον περί Δασών Νόμο του 2012 25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε μπορεί να 

τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

β) Τον περί Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Δασικών Προϊόντων Νόμο 

139(Ι)/2013, όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

γ) Τον περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο Ν.79(Ι)/2012, όπως εκάστοτε 

μπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

δ) τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμο του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018] τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2018 που εναρμονίζει 
την οδηγία 2014/52/ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί,. 
(γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο 13(Ι)/2004 (Οδηγία 

2000/60/EC  για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/127(%CE%99)2018-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/EIA%20Directive%202014-52-EC-El.pdf?openelement
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ε) 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, 

στ) Τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 

152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC), όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιηθεί ή 

αντικατασταθεί, 

ζ) Τους «Κανόνες Προσήμανσης για τα Κρατικά Δάση Τραχείας και Μαύρης Πεύκης της 

Κύπρου, Τμήμα Δασών 1992», όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιηθούν ή να 

αντικατασταθούν, 

η) Τα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια: Πάφου, Λεμεσού- Αγίου Μάμα και Ακαπνού, 

Μαχαιρά, Σταυροβουνίου και Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς και γειτονικών 

δασυλλίων, 

θ) Τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής, 

ι)  Το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα. 

 

13.5 Δικαιούχοι  

Δικαίωμα συμμετοχής στα Έργα της Δράσης 8.5.3 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι 

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

Κυβερνητικές και μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, 

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

Δικαιούχοι για ένταξη στη Δράση είναι όσοι δεν υπάγονται σε μια από τις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

 Υποψήφιοι επενδυτές που υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 

άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια εκμετάλλευση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή 

δεσμεύσεις, 

 υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επειδή δεν 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, για όσο χρονικό 

διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. 

 

13.6 Βασικές Πληροφορίες για τα Έργα 

 
13.6.1 Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Για την εφαρμογή της Δράσης πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Ο χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος, όπως ορίζεται 

στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος εγχειριδίου, 

2. Προσκόμιση επίσημου κτηματικού σχεδίου, στο οποίο θα φαίνεται οριοθετημένο 

το τεμάχιο και η συστάδα προς αραίωση. Σε περίπτωση που αιτητής είναι το 

Τμήμα Δασών, αντί κτηματικού σχεδίου μπορεί να προσκομίζονται δασικοί 

χάρτες που έχουν σφραγιστεί από τον Κλάδο Χωρομετρίας του Τμήματος 

Δασών. Στο σχέδιο/χάρτη θα πρέπει να σημειώνονται από τον αιτητή και τα όρια 

της υφιστάμενης διόδου πρόσβασης, 
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3.  Οι συστάδες στις οποίες θα εφαρμοστούν αραιώσεις θα πρέπει να είναι αμιγείς 

με τα δασικά είδη τραχείας ή μαύρης πεύκης ή κυπριακού κέδρου ή μικτές, 

αποτελούμενες από οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω δασικών ειδών,  

4.  Ο ΒΕ της συστάδας να είναι τουλάχιστον 60% και το μέσο ύψος των δέντρων να 

υπερβαίνει τα 2 μέτρα, 

5.   Οι συστάδες προς αραίωση να έχουν ηλικία μέχρι 50 χρόνων και να βρίσκονται 

στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ ή σε ακτίνα μέχρι ενός 

χιλιομέτρου, σε οριζόντια γραμμή επί χάρτου, από το πλησιέστερο δασικό 

ορόσημο κρατικού δάσους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ ή να είναι 

εντός της περιοχής που οριοθετείται στο Χάρτη 1 στο Παράρτημα Γ, 

6. Σε περίπτωση που ο αιτητής διεκδικεί χρηματοδότηση για συντήρηση 

υφιστάμενης διόδου πρόσβασης προς τη συστάδα, αυτή πρέπει να υφίσταται, να 

είναι ασυντήρητη και να ακουμπά στις παρυφές ή να διασχίζει ή να επεκτείνεται 

παραπλεύρως της συστάδας προς αραίωση.  

7. Για εκμεταλλεύσεις μέχρι 100 εκτάρια που δεν καλύπτονται από δασικό 

διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, απαιτείται η προσκόμιση απλοποιημένου 

διαχειριστικού σχεδίου. Για εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, 

απαιτείται η προσκόμιση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό 

σχέδιο ή από ισοδύναμο μέσο (Εθνική Δασική Πολιτική, Εθνικό Δασικό 

Πρόγραμμα), σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών, όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 2. 

 

13.6.2 Κριτήρια Βαθμολόγησης Αιτήσεων 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων της Δράσης 8.5.3. έχουν καθοριστεί κριτήρια 

βαθμολόγησης των δραστηριοτήτων/έργων όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Όλες οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται και θα αξιολογούνται με βάση τα πιο κάτω 

κριτήρια: 

Κριτήριο Βαθμολόγηση 
Μέση Ηλικία δασώσεων/αναδασώσεων 
30-50 χρόνων 
10-30 χρόνων 

 
20 
10 

Βαθμός εδαφοκάλυψης (ΒΕ) 
ΒΕ > 80% 
60% ≤ ΒΕ ≤ 80% 

 
30 
15 

Μέση Βροχόπτωση της περιοχής* 
<500 mm 
500 ≤ βροχόπτωση<900 mm  

 
30 
15 

Μέσο Υψόμετρο αιτούμενης περιοχής/τεμαχίου 
<600 m 
Υψόμετρο>600 m 

 
20 
10 

 

* Η βροχόπτωση της περιοχής αφορά τη μέση βροχόπτωση της τελευταίας δεκαετίας του 
πλησιέστερου προς την αιτούμενη περιοχή Βροχομετρικού Σταθμού. 

Η μέγιστη βαθμολογία είναι το 100. Προτεραιότητα θα έχουν οι αιτήσεις με την ψηλότερη 

βαθμολογία, με ελάχιστο αποδεκτό όριο το 50. 

 

13.6.3 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Επιλέξιμες είναι οι πιο κάτω δαπάνες: 
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α) Η συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης προς τη συστάδα, μέγιστου 

μήκους μέχρι και 1 χιλιόμετρο (km) και ελάχιστου πλάτους 3,5 μέτρων, 

β) Η προσήμανση των δέντρων στη συστάδα, 

γ) Η αραίωση (υλοτομία δέντρων) των συστάδων ανάλογα με το ΒΕ ως ακολούθως: 

– Για ΒΕ 60% ≤ ΒΕ ≤ 80 %: θα αφαιρούνται 100 έως 140 δέντρα ανά εκτάριο για 

να μειωθεί ο υφιστάμενος ΒΕ κατά 15%. Για παράδειγμα, αν ο ΒΕ είναι 60%, 

τότε θα αφαιρεθούν δέντρα από τη συστάδα μέχρι να επιτευχθεί ΒΕ περίπου 

50%,  

– Για ΒΕ 80% < ΒΕ: θα αφαιρούνται 140 έως 180 δέντρα ανά εκτάριο για να 

μειωθεί ο υφιστάμενος ΒΕ κατά 20%. Για παράδειγμα, αν ο ΒΕ είναι 90%, τότε 

θα αφαιρεθούν δέντρα από τη συστάδα μέχρι να επιτευχθεί ΒΕ περίπου 72%. 

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.  

 

13.6.4 Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση 

υφιστάμενης διόδου πρόσβασης και την προσήμανση και αραίωση της συστάδας 

(υλοτομία δέντρων). 

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) των 

επιλέξιμων εργασιών και δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων 

λογιστικών εγγράφων. 

Η τυπική δαπάνη για τα έργα της Δράσης παρουσιάζεται στον πίνακα πιο κάτω: 

Έργο Τυπική δαπάνη 

Συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης 

(ελάχιστο πλάτος διόδου: 3,5 m) 

950 Ευρώ/χιλιόμετρο

 (€/km) 

Προσήμανση και Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα 

με Βαθμό Εδαφοκάλυψης από 60% μέχρι 80% 
630 Ευρώ/εκτάριο (€/ha) 

Προσήμανση και Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα 

με Βαθμό Εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο από 80% 
740 Ευρώ/εκτάριο (€/ha) 

 

13.6.5 Κατευθυντήριες Γραμμές Υλοποίησης της Δράσης 

 
Για την υλοποίηση της Δράσης διευκρινίζεται ότι: 

– Στην περίπτωση ιδιωτικών δασών, η προσήμανση είναι υποχρεωτικό να 

διενεργείται από διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Στην 

αίτηση πληρωμής, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του ιδιώτη 

δασολόγου/δασοπόνου στην οποία θα δηλώνεται η διενέργεια της προσήμανσης 

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

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

προσήμανση των συστάδων έγινε σύμφωνα με τους “Κανόνες Προσήμανσης για 
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τα Κρατικά Δάση Τραχείας και Μαύρης Πεύκης της Κύπρου, Τμήμα Δασών 1992” 

και τις αρχές της δασοκομίας. 

– Στην περίπτωση που την προσήμανση διενεργεί Λειτουργός του Τμήματος 

Δασών, τότε, δε θα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό σύνδεσμο. 

 

14. 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 
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. 
 
Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής θα πρέπει να εφαρμόσει την διαδικασία σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, είναι υποχρέωση του,  βάσει τον Περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 
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(Ν.73(Ι)2016) και άλλες σχετικές Νομοθεσίες, να τηρούνται όλες οι νενομισμένες 
διαδικασίες οι οποίες και θα ελέγχονται και από την Αρμόδια Αρχή Ελέγχων (ΚΟΑΠ-
Αναδόχους)  
 
 
Επιτόπιοι έλεγχοι  
 
Με τους επιτόπιους ελέγχους 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 ελέγχους, 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 για 
περίοδο πέντε χρόνων 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 
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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 αίτησή του. Η 
προθεσμία που στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί ο αιτητής είναι συγκεκριμένη 
(μέχρι 30 ημερολογιακές 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. 
 
 

15. 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.  
 

16. Παρατυπίες 

Κοινοποίηση Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις 
περιπτώσεις υπόνοιας 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 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1971 της Επιτροπής.  
Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
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. 
«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. 
 

17. Μειώσεις και αποκλεισμοί   

Η επιβολή ποινής/κυρώσεων σχετίζεται καθαρά και μόνο με τις πληροφορίες οι οποίες 

εμπεριέχονται στην αίτηση και στα έγγραφα που υποβάλλονται από τους αιτητές σε σχέση 

με τα ευρήματα των ελέγχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της αίτησης είναι ευθύνη 

του αιτητή/Συντονιστή. 

Ειδικότερα, επισύρεται η προσοχή ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων, των 

οποιωνδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, 

στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) του Περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 

2003 Ν. 64(Ι)/2003 αναφέρεται ότι «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του 

ΚΟΑΠ 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 €8.543 ή και με τις δύο αυτές 

ποινές». Όπου ο Οργανισμός ή ο Ανάδοχος του έχουν εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο 

πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις 

αρμόδιες διωκτικές αρχές. 

 

Στο ΠΑΑ 2014-2020 και στους Κανονισμούς που αναφέρονται στη νομική βάση του 

Καθεστώτος, προνοούνται  μειώσεις και αποκλεισμοί για περιπτώσεις που αφορούν 

διαφορές στην αιτούμενη και μετρηθείσα από την Αρμόδια Αρχή ποσότητα, τη μη εκτέλεση 

υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Καθεστώς και στις 

περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή. 

 
Περιπτώσεις επιβολής ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου 
και του επιλέξιμου ποσού χορηγίας 
 
Οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής εξετάζονται και καθορίζονται τα ποσά τα οποία 
είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: 
 
α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση 
πληρωμής (ποσό αιτήματος πληρωμής). 
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β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα 
της αίτησης πληρωμής (επιλέξιμο ποσό που θα ληφθεί υπόψη για την χορηγία).  
 
Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου α) υπερβαίνει το 
ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β) κατά ποσοστό άνω του 10 %, εφαρμόζεται 
μείωση στο ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β). Το ποσό της μείωσης ισούται 
με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση 
της στήριξης. 
 

Το ποσοστό της απόκλισης υπολογίζεται ως εξής: 
𝜋𝜊𝜎ό 𝜎𝜂𝜇𝜀ί𝜊𝜐 𝛼−𝜋𝜊𝜎ό 𝜎𝜂𝜇𝜀ί𝜊𝜐 𝛽

𝜋𝜊𝜎ό 𝜎𝜂𝜇𝜀ί𝜊𝜐 𝛽
∗ 100 

 
Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την αίτηση / συμμετοχή 
στο Μέτρο 
 
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, 
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: 

 θάνατος του δικαιούχου 

 μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία 

 σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην 
εκμετάλλευση 

 επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο 
των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου 
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 καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που 
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων 

 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.  
 

18. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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. 

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 
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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. 
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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 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. 

 
 

19. Δημοσιοποίηση των Στοιχείων των Αιτητών 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. 

 

20. Αλλαγή Ιδιοκτήτη 

Η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιτρέπεται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και 
πάντοτε μετά από έγκριση της μονάδας εφαρμογής. Η αλλαγή ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης της μονάδας εφαρμογής ενδέχεται να 
οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης και εάν έχει καταβληθεί ενίσχυση σε ανάκτηση του 
καταβληθέντος ποσού. 

http://www.capo.gov.cy/
http://www.capo.gov.cy/
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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. 
 
Στην περίπτωση αυτή, 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. 
 

21. 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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ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ 
 
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως Κατασκηνωτικός χώρος ορίζεται 

η ανάπτυξη που προσφέρει οργανωμένες διευκολύνσεις για πρόσκαιρη υπαίθρια 

διανυκτέρευση σε μη μόνιμα καταλύματα (πχ τροχόσπιτα και αντίσκηνα) για 

παραθεριστικούς σκοπούς, την προσφορά απόλαυσης της φύσης και ως αφετηρία για 

την πραγματοποίηση επίσκεψης σε ενδιαφέροντα στοιχεία της γύρω περιοχής. Ένας 

δασικός κατασκηνωτικός χώρος δημιουργείται σε περιοχές που δεν επιβαρύνονται από 

οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης και είναι 

αρμονικά ενταγμένος και αισθητικά προσαρμοσμένος προς τον περιβάλλοντα χώρο με 

τη χρήση των ανάλογων χρωμάτων και υλικών. 

Διαμέσου του Προγράμματος επιδιώκεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Κατασκηνωτικών 

χώρων με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη χρήση 

του χώρου, τη βελτίωση της διαχείρισής του και την ικανοποίηση των χρηστών. Κύρια 

ζητήματα προς επίλυση κρίνονται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση λυμάτων και 

όμβριων υδάτων, η σωστή χωροθέτηση/αναδιάταξη και αναβάθμιση των υποδομών του 

χώρου και η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που απουσιάζουν.  

Μια αίτηση για αναβάθμιση Κατασκηνωτικού χώρου πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση, 

τα περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την ονομασία του Κατασκηνωτικού χώρου, 

 γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή του κατασκηνωτικού χώρου και 

το παρακείμενο δάσος, άλλες συναφείς αναπτύξεις δασικής αναψυχής (χλωρίδα, 

πανίδα) και πως συνδέονται με τον κατασκηνωτικό χώρο. 

 ρητή αναφορά για έλεγχο παρουσίας/απουσίας προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, 

 πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία 

και πρόσβαση, παρακείμενα χωριά, άλλες σημαντικές αναπτύξεις και σημεία 

ενδιαφέροντος), 

 ιστορικό του κατασκηνωτικού χώρου και το βαθμό χρήσης του (εάν υπάρχουν), 

 πληροφορίες για την υφιστάμενη χρήση και τα προβλήματα που παρουσιάζει, 

 το δικαιολογητικό της αναβάθμισης του χώρου και των επί μέρους κατασκευών 

του με ενσωματωμένο χωροταξικό με τις υποδομές του έργου, πριν και μετά την 

αποπεράτωση της επένδυσης, 

 ο τρόπος διαχείρισης του χώρου, με κύριο μέλημα την αποτροπή δημιουργίας 

μόνιμων καταλυμάτων, την ασφάλεια και υγεία των χρηστών, 

 τους κανόνες για τους χρήστες του κατασκηνωτικού χώρου, 

 πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 
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Η αναβάθμιση ενός υφιστάμενου κατασκηνωτικού χώρου πρέπει να προσανατολίζεται 

σε διαμόρφωση και οργάνωση του υφιστάμενου χώρου ή επί μέρους υποδομών του 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν:  

 

Α.1. Χώρος υποδοχής  
Ο κατασκηνωτικός χώρος πρέπει να διαθέτει είσοδο και έξοδο, τόσο για τους επισκέπτες 

όσο και για διαχειριστικούς σκοπούς. Ο χώρος υποδοχής δημιουργείται στην είσοδο του 

κατασκηνωτικού χώρου και είναι το σημείο στο οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά 

με τον κατασκηνωτικό χώρο και τους όρους λειτουργίας και χρήσης του. Μπορεί να 

διαθέτει: 

 Προθάλαμο προσέλευσης (προαιρετικό), 

 γραφείο διεύθυνσης και διαχείρισης, 

 παροχή τηλεφωνικής σύνδεσης, 

 χώρο φύλακα με κλίνη και ιδιαίτερο αποχωρητήριο και ντους (προαιρετικό), 

 χώρο παροχής πρώτων βοηθειών, 

 σε περίοπτο μέρος, χάρτη στον οποίο να φαίνεται η διάταξη του χώρου με τις 

διάφορες εγκαταστάσεις και τις αριθμημένες θέσεις κατασκήνωσης, 

πληροφόρηση για την προσβασιμότητα του χώρου καθώς και τους όρους 

λειτουργίας και χρήσης του χώρου. Στο χώρο αυτό μπορεί να δίνεται και 

πληροφόρηση για περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Α.2. Εσωτερικό δίκτυο προσπέλασης 
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο πρέπει να επιτρέπει τη διακίνηση τροχοφόρων οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου των οχημάτων πυρόσβεσης, στα κύρια σημεία του χώρου. Αυτά, 

είναι οι θέσεις κατασκήνωσης, οι χώροι ψησταριών, μαγειρείων, αποχωρητηρίων και ο 

χώρος σκυβάλων. Για τις ανάγκες μετακίνησης τροχοσπίτων, το ελάχιστο πλάτος των 

οδών καθορίζεται στα 3,6 μέτρα, με ακτίνα καμπυλότητας που θα επιτρέπει την 

απρόσκοπτη διέλευση για οχήματα με ρυμουλκούμενο (τροχόσπιτο).  

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο προτείνεται να είναι ασφαλτοστρωμένο ή κατασκευασμένο 

με άλλα υλικά (πχ λιθόστρωτα) τα οποία θα προϋποθέτουν την κάλυψη των βασικών 

απαιτήσεων αντοχής και να είναι επαρκώς συντηρημένο. Το είδος του καταστρώματος 

να μην επιτρέπει την δημιουργία κονιορτού κατά τη διέλευση των τροχοφόρων 

οχημάτων. Για τη διακίνηση των πεζών εντός του χώρου να δημιουργούνται μονοπάτια 

διέλευσης με μέγιστο πλάτος 1,2 μέτρα.  

A.3. Μαγειρεία / Ψησταριές 
Ο κατασκηνωτικός χώρος πρέπει να προσφέρει στον κατασκηνωτή κατάλληλες 

υποδομές για ετοιμασία και ψήσιμο φαγητού. Οι υποδομές αυτές αποτελούνται από 

κοινόχρηστους χώρους ψησταριών ή μαγειρείων ή και τα δυο μαζί.  

Για αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς, οι ψησταριές πρέπει να ευρίσκονται σε ανοικτό 

υπαίθριο χώρο, ελεύθερο από θαμνώδη βλάστηση και να είναι στεγασμένες με 

πυρίμαχα υλικά. Οι ψησταριές μπορούν να συγκεντρωθούν σε ενιαίο κεντρικό χώρο ή 

να ομαδοποιούνται ανάλογα με την χωροθέτηση των θέσεων κατασκήνωσης. Γενικά 
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πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ψησταριά για κάθε 10 θέσεις κατασκήνωσης και σε 

αυτή να υπάρχει παροχή νερού και πάγκος προετοιμασίας του φαγητού. Οι ψησταριές 

να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δασών (βλέπε ΜΕΡΟΣ 

Β:ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ), ή άλλες ανάλογες προδιαγραφές.  

Προαιρετικά, μπορεί να προσφέρεται κοινόχρηστος χώρος μαγειρείων για παρασκευή ή 

προετοιμασία του φαγητού. Ο χώρος μαγειρείου θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

 Μία εστία μαγειρέματος για κάθε 20 άτομα, 

 ένα μέτρο πάγκου κουζίνας για κάθε εστία, 

 ένα νεροχύτη με αποχέτευση για κάθε 40 άτομα, 

 ένα μέτρο πάγκου κουζίνας για κάθε νεροχύτη, 

 δύο μέτρα πάγκου κουζίνας επιπλέον, που να είναι επενδυμένος με ανοξείδωτη 

λαμαρίνα, 

 ζεστό και κρύο νερό. 

Η εσωτερική τοιχοποιία να είναι επενδυμένη με πορσελάνη και το πάτωμα με κεραμικό, 

η δε εξωτερική τοιχοποιία να είναι επενδυμένη με πέτρα της περιοχής ή 

προσομοιάζουσα με αυτή της περιοχής ή με ξύλο και η στέγη να είναι με πήλινα 

κεραμίδια ή άλλα προσομοιάζοντα υλικά. 

Α.4. Εστιατόριο 
Το εστιατόριο είναι ο χώρος στον οποίο ο κατασκηνωτής θα μπορεί να γευματίσει πέραν 

της θέσης κατασκήνωσης που κατέχει. Ο χώρος αυτός μπορεί να έχει τη μορφή ξύλινων 

τραπεζιών συγκεντρωμένων κοντά στις ψησταριές ή ως κτηριακή εγκατάσταση με 

υπαίθριο και κλειστό χώρο. Στην περίπτωση παροχής μαγειρείου, οι δυο χώροι να είναι 

ενιαίοι. Εφόσον επιλέγεται η κτηριακή εγκατάσταση, το εμβαδόν του χώρου θα 

αντιστοιχεί σε 5m² για κάθε θέση κατασκήνωσης και θα πρέπει να χωρίζεται σε κλειστό 

και υπαίθριο, σε αναλογία 40% και 60% αντίστοιχα. Ο υπαίθριος χώρος πρέπει να είναι 

στεγασμένος ή σκιαζόμενος.  

Α.5. Πλυσταριό  
Ο χώρος πλυσταριού είναι προαιρετικός και περιλαμβάνει : 

 Μια λεκάνη για κάθε 20 άτομα, 

 ένα μέτρο πάγκου για κάθε λεκάνη, επενδυμένο με ανοξείδωτη λαμαρίνα, 

 ζεστό και κρύο νερό, 

 εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία-στέγη όπως στο σημείο Α.3. 

Α.6. Υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων 
Ο υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων είναι υποδομή εντός του κατασκηνωτικού 

χώρου που επιτρέπει τη συγκέντρωση μικρής ομάδας κατασκηνωτών για συζητήσεις, 

διασκέδαση ή επιμόρφωση. Μπορεί να έχει τη μορφή αμφιθεάτρου, η οποία 

παραπέμπει στην ιστορία της Κύπρου και διαθέτει το πλεονέκτημα καλύτερης ηχητικής 

και προσαρμογής στο περιβάλλον. Το αμφιθέατρο μπορεί να δημιουργηθεί σε θέση 

απομακρυσμένη από τις θέσεις κατασκήνωσης και σε συνδυασμό με άλλες υποδομές 

που μπορεί να δημιουργήσουν όχληση λόγω θορύβου, όπως η παιδική χαρά ή ο χώρος 
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αθλοπαιδιών. Προτείνεται όπως επιλέγεται θέση με θέα, σκίαση τη μέρα και δυνατότητα 

παρατήρησης αστερισμών το βράδυ. 

Α.7. Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (αποχωρητήρια και λουτήρες) 

Θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα συγκροτήματα κοινόχρηστων αποχωρητηρίων και 

λουτήρες (ντους), χωριστά για άνδρες και γυναίκες με προθαλάμους, καθώς και 

αποχωρητήριο για άτομα με τροχοκάθισμα. Ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι ανάλογος 

με τον αριθμό των ατόμων που θα εξυπηρετούνται. Ειδικότερα, πρέπει να υφίστανται οι 

ελάχιστες πιο κάτω αναλογίες: 

 Ένα συγκρότημα αποχωρητηρίων για κάθε 80 άτομα (μία θέση ανδρών και μία 

γυναικών), 

 μία θέση αποχωρητηρίου για αναπήρους, 

 ουρητήρια για άνδρες, 

 ένα ντους για κάθε 30 άτομα, 

 ένας νιπτήρας για κάθε 20 άτομα, 

 μία βρύση καθαρίστριας για κάθε συγκρότημα αποχωρητηρίων και ντους, 

 ζεστό και κρύο νερό. 

Το αποχετευτικό σύστημα των αποχωρητηρίων μπορεί να αποτελείται από 

απορροφητικούς λάκκους και απορροφητικά αυλάκια ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που 

δε δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον. 

Α.8. Θέσεις κατασκήνωσης 

Θέσεις κατασκήνωσης ορίζονται οι θέσεις για τοποθέτηση αντίσκηνου ή τροχόσπιτου. Οι 

θέσεις αυτές να δημιουργούνται σε επιφάνειες επίπεδες ή με μικρή κλίση, μέχρι 3%, 

εμβαδού ανάλογου με τις παρεχόμενες επί της θέσης διευκολύνσεις. Για τροχόσπιτα, οι 

θέσεις να αναπτύσσονται σε εμβαδόν γύρω στα 60m2 ενώ για αντίσκηνα να 

διαμορφώνονται επιφάνειες 30m2. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου στη θέση 

κατασκήνωσης είναι προαιρετικός, εφόσον παρέχεται άλλος κοινός χώρος στάθμευσης 

κατασκηνωτών και επισκεπτών. Γενικά, οι κτηριακές εγκαταστάσεις και άλλες 

διευκολύνσεις, όπως είναι τα αποχωρητήρια και λουτήρες, πρέπει να παρέχονται σε 

προσιτή απόσταση από τις θέσεις κατασκήνωσης, για την αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών. 

Σε κάθε θέση δύναται να παρέχονται οι πιο κάτω ελάχιστες διευκολύνσεις: 

 Τραπέζι γεύματος με κάθισμα για 4 άτομα, 

 σκυβαλοδοχείο (περίπου 45 λίτρων), 

 πόσιμο νερό, 

 νερό κοινής χρήσης και σύστημα αποχέτευσης, κυρίως για τροχόσπιτα που 

διαθέτουν λουτήρες, μαγειρείο και αποχωρητήριο, 

 ηλεκτροδότηση – φωτισμός, 

 ντουλάπα προσωρινής και προσωπικής αποθήκευσης υλικών (lockers) για τις 

θέσεις αντίσκηνου. Στην περίπτωση που δε διατίθεται στη θέση κατασκήνωσης, 

να δημιουργείται ειδικός κοινόχρηστος χώρος lockers. 

Μεταξύ των θέσεων να υπάρχει λωρίδα πλάτους περίπου 2 μέτρων για σκοπούς 

απομόνωσης και ασφάλειας. Δυνατό να διαχωρίζονται μεταξύ τους με φυσικά ή τεχνητά 

εμπόδια τα οποία θα εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον του χώρου. Οι θέσεις 
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κατασκήνωσης να είναι αριθμημένες για σκοπούς διαχείρισης του χώρου και να υπάρχει 

πρόνοια για χρήση του χώρου από άτομα με κινητικά προβλήματα για τουλάχιστον το 

10% των θέσεων. 

Α.9. Παιδική χαρά 

Η παιδική χαρά είναι ένας υπαίθρια διαμορφωμένος χώρος δραστηριοτήτων που 
στοχεύει, μέσα από ασφαλείς εγκαταστάσεις, στην προσφορά ψυχαγωγίας και 
δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά. Ένας πρότυπος χώρος παιδικής χαράς λαμβάνει 
υπόψη την πρόσβαση και τη χρήση παιχνιδιών και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η 
παιδική χαρά μπορεί να περιέχει απλά κλασικά παιχνίδια έως πιο σύνθετες κατασκευές 
από συνδυασμό ξύλινων, μεταλλικών, σχοίνινων και πολυαιθυλενικών στοιχείων. Οι 
κατασκευές, οι αποστάσεις μεταξύ τους και οι επιφάνειες πτώσης να είναι σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και απαιτήσεις για την ποιότητα και ασφάλεια τους. Ο 
διαχειριστής πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της 
παιδικής χαράς βάση προγράμματος ελέγχου της συντήρησης και ορθής λειτουργίας και 
χρήσης του χώρου. 
Κατά τον σχεδιασμό μιας παιδικής χαράς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

επιλογή της θέσης της εντός του ευρύτερου κατασκηνωτικού χώρου, έτσι ώστε να 
ενσωματώνεται αρμονικά σε αυτόν, με σωστό συνδυασμό χρωμάτων, όγκων και 
κατασκευαστικών υλικών. Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι 
οριοθετημένος, επίπεδος, άριστα στραγγιζόμενος και να μην γειτνιάζει με δρόμο 
κυκλοφορίας οχημάτων ή περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις και 
κατακρημνίσεις. Να μην είναι οπτικά απομονωμένος από τον ευρύτερο χώρο, να έχει 
άνετη και ασφαλή πρόσβαση, καθίσματα για συνοδούς και οδηγίες χρήσης του χώρου 
και των επιμέρους κατασκευών.  
Σε έναν κατασκηνωτικό χώρο μπορεί να δημιουργηθούν επιπρόσθετα ανοικτοί χώροι 
αθλοπαιδιών, όπως, γήπεδα πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας ή μίνι ποδοσφαίρου 
χωρίς κερκίδες, που θα είναι κατάλληλα ενταγμένα στο χώρο, έτσι ώστε να μη 
δημιουργείται όχληση από ενδεχόμενους θορύβους. 

Α.10. Χώρος στάθμευσης  

Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να ικανοποιεί τόσο τους κατασκηνωτές όσο και τυχόν 
επισκέπτες του χώρου. Για το λόγο αυτό, οι θέσεις στάθμευσης να είναι τουλάχιστον 10% 
περισσότερες από τις παρεχόμενες κατασκηνωτικές μονάδες που δε διαθέτουν δικό τους 
χώρο στάθμευσης. Πρέπει να διαμορφώνεται σε ομαλές επιφάνειες με κλίση γύρω στο 
3% για καλύτερη αποστράγγιση. Σε κάθε χώρο στάθμευσης να υπάρχει πρόνοια για 
θέσεις λεωφορείων και αυτοκινήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες για το 5% των θέσεων 
στάθμευσης, καθώς και δέκα θέσεις ποδηλάτων. 

Α.11. Βοηθητικοί χώροι 

Αποθήκες διαφόρων υλικών (πυρόσβεσης, εργαλείων, κτλ..) με 
 εξωτερική επένδυση τοιχοποιίας να είναι επενδυμένη με πέτρα ή 

προσομοιάζουσα με αυτή ή με ξύλο και 

 στέγη με πήλινα κεραμίδια ή άλλα προσομοιάζοντα υλικά. 
 

Α.12. Ύδρευση  

Πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη επαρκής και διαρκής ύδρευση που να προέρχεται 
είτε από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης είτε από εγκεκριμένη πηγή νερού. Αν επιβάλλεται να 
γίνουν ντεπόζιτα νερού, αυτά θα πρέπει να είναι αποκρυμμένα και κατασκευασμένα από 
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μπετόν ή ανοξείδωτο χάλυβα ή εγκεκριμένο πλαστικό. Για κάθε 10 θέσεις κατασκήνωσης 
θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια παροχή νερού ή καθορισμένος κεντρικός χώρος 
ύδρευσης. 

Α.13. Χώρος Σκυβάλων και Σκυβαλοδοχεία 
Κάθε θέση κατασκήνωσης καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να έχουν 

σκυβαλοδοχείο μικρού ή μετρίου μεγέθους (45 λίτρων περίπου) και για κάθε 15 θέσεις 

κατασκήνωσης να διατίθεται κοινόχρηστο μεγάλο δοχείο (600 λίτρων περίπου) 

τοποθετημένο σε κατάλληλη βάση από μπετόν κατά μήκος των εσωτερικών δρόμων. Τα 

μεγάλα σκυβαλοδοχεία μπορεί να τοποθετούνται σε διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο 

σκυβάλων. 

Α.14. Διοχέτευση όμβριων υδάτων 
Να λαμβάνονται μέτρα για την ικανοποιητική αποστράγγιση του χώρου και την 

προστασία του από τη διάβρωση. Να δημιουργούνται οχετοί ή αυλάκια διοχέτευσης 

όμβριων υδάτων, αναβαθμίδες και τοίχοι αντιστήριξης όπου χρειάζεται. 

Α.15. Μεγαφωνική εγκατάσταση 
Ο χώρος μπορεί να διαθέτει μεγαφωνική εγκατάσταση για σκοπούς επείγουσας ανάγκης 

ενημέρωσης των χρηστών, όπως είναι η περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Συνεπώς, η 

εγκατάσταση πρέπει να διακλαδώνεται με τρόπο ώστε η ακουστική δυνατότητα να 

καταλαμβάνει όλο τον περιφραγμένο χώρο.  

Α.16. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
Στην περίπτωση που επιλέγεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή θα πρέπει να 

τυγχάνει της έγκρισης της αρμόδιας εθνικής αρχής. Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να 

παρέχεται: 

 στις θέσεις κατασκήνωσης, 
 στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και μονοπάτια προσπέλασης,  

 στις κτηριακές υποδομές του κατασκηνωτικού χώρου.  

Α.17. Πυρασφάλεια – Ασφάλεια χώρου 
Περιμετρικά του χώρου να υπάρχει αντιπυρική λωρίδα, (ελάχιστου πλάτους 5 μέτρων) 

ανάλογα με την υφιστάμενη βλάστηση, να υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα, με 

πυροσβεστικές φωλιές για κατάσβεση φωτιάς και οι κύριες εγκαταστάσεις να είναι 

προσπελάσιμες για πυροσβεστικά οχήματα. Για κάθε 10 θέσεις κατασκήνωσης να 

υπάρχει μια πυροσβεστική πυροφωλιά.  

Για λόγους ασφάλειας και διαχείρισης, τα όρια του χώρου να καθορίζονται είτε δια 

τεχνητού ή φυσικού φράκτη, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση εντός 

του χώρου εκτός των καθορισμένων εισόδων. 

Α.18. Ανάδειξη Βιοποικιλότητας 
Για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση των εμπειριών του κατασκηνωτή, 

τα όποια έργα δημιουργηθούν εντός του κατασκηνωτικού χώρου να σχεδιάζονται με 

τρόπο που θα ευνοούν είδη πανίδας και θα αναδεικνύουν είδη χλωρίδας που 

παρατηρούνται στην περιοχή. Ενδεικτικά, προτείνονται μικρές σχεδιαστικές 

παρεμβάσεις όπως: 
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 Χρήση φυτών της περιοχής σε ανθώνες και άλλους υπαίθριους χώρους, με 
προτίμηση σε ενδημικά, προστατευόμενα είδη ή είδη που προσελκύουν είδη 
άγριας πανίδας, όπως οι πεταλούδες. 

 Διαχωρισμός του κατασκηνωτικού χώρου σε ζώνες ανάλογα με τη χρήση ή την 

παρουσία κάποιου στοιχείου της βιοποικιλότητας. Για την ανάδειξη του είδους 
χλωρίδας ή πανίδας της κάθε ζώνης, η ζώνη θα ονομάζεται με το κοινό όνομα του 
είδους, π.χ. «Ζώνη Λατζιάς». 

 Δημιουργία οπών σε τοίχους αντιστήριξης για φωλεοποίηση ή κάλυψη άγριων 
πτηνών και ερπετών. Οι οπές, ανάλογα με το σχεδιασμό τους, μπορεί να 
ευνοήσουν και είδη χλωρίδας, όπως τα είδη Arabis purpurea και Capparis spinosa. 
Για δημιουργία κοιλοτήτων για φωλεοποίηση άγριων πουλιών, προτείνεται η 
χρήση πήλινων σωλήνων μήκους 50cm και διαμέτρου 10cm. 

 Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για άγρια πτηνά. 
 Διατήρηση παλαιού οικοδομήματος, εφόσον υπάρχει στο χώρο, για νυχτερίδες. 
 Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων κληρονομιάς, εφόσον υπάρχουν στο χώρο, 

όπως δέντρα μεγάλων διαστάσεων, ξερολιθιές, πηγάδια, πισσοκάμινα κτλ. 

 Ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων για τις πιο πάνω αναφερόμενες 
παρεμβάσεις. 

 

 
 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Εκδρομικός χώρος ορίζεται η ανάπτυξη που προσφέρει κατάλληλα διαρρυθμισμένο και 

εξοπλισμένο χώρο για ασφαλή παρασκευή και λήψη υπαίθριου γεύματος με σκοπό την 

προσφορά απόλαυσης και προστασίας της φύσης. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020, μια αίτηση για δημιουργία νέου εκδρομικού χώρου να αφορά 

χώρο με μέγιστη δυναμικότητα 150 ατόμων. Μια αίτηση για αναβάθμιση υφιστάμενου 

εκδρομικού χώρου πρέπει να προσανατολίζεται σε διαμόρφωση υφιστάμενου 

Εκδρομικού χώρου ή επί μέρους υποδομών του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που ακολουθούν. 

Γενικά, ένας εκδρομικός χώρος πρέπει να βρίσκεται σε τόπους φυσικού κάλλους μακριά 

από θορυβώδεις εγκαταστάσεις, νοσογόνες εστίες και εγκαταστάσεις που προκαλούν 

ρύπανση του περιβάλλοντος και να διαθέτει αυτοφυές ή καλλιεργούμενο πράσινο και 

την αναγκαία υποδομή. Όλες οι εγκαταστάσεις του θα πρέπει να είναι σωστά ενταγμένες 

στο χώρο και προσαρμοσμένες αισθητικά στο τοπίο. 

Αιτήσεις για Δημιουργία/Αναβάθμιση Εκδρομικού Χώρου πρέπει να συνοδεύονται με 

έκθεση, τα περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
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 Η ονομασία του χώρου, 

 γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή του εκδρομικού χώρου, άλλες 

συναφείς αναπτύξεις δασικής αναψυχής και το παρακείμενο δάσος (χλωρίδα, 

πανίδα), 

 πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία, 

παρακείμενα χωριά, άλλες σημαντικές αναπτύξεις), 

 ρητή αναφορά για παρουσία/απουσία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, 

 ιστορικό του εκδρομικού χώρου (εάν υπάρχει), 

 πληροφορίες για την υφιστάμενη χρήση και στην περίπτωση της αναβάθμισης 

εκδρομικών χώρων τα προβλήματα που παρουσιάζει, 

 το δικαιολογητικό της δημιουργίας ή αναβάθμισης του χώρου και των επί μέρους 

κατασκευών του με ενσωματωμένο χωροταξικό που θα αφορά το έργο μετά την 

αποπεράτωση της επένδυσης. Για την αναβάθμιση να αποτυπώνεται η 

υφιστάμενη κατάσταση και η προβλεπόμενη μετά την εφαρμογή του σχεδίου, 

 τους κανόνες για τους χρήστες του εκδρομικού χώρου, πληροφορίες για το 

διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Ακολουθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενός εκδρομικού χώρου, οι 

οποίες στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για τη δημιουργία ή αναβάθμιση, συμπεριλαμβανομένου 

της προσαρμογής των υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων 

εντός υφιστάμενου δασικού εκδρομικού χώρου. 

Ως γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης ορίζονται τα ακόλουθα:  

 Ο εκδρομικός χώρος πρέπει να είναι οριοθετημένος και να έχει αυτοτέλεια 

χώρου, 

 για κάθε νέο εκδρομικό χώρο να υπάρχει τουλάχιστον ένα τραπέζι για άτομα με 

τροχοκάθισμα, 

 εγκαταστάσεις που απαιτούν οικοδομική άδεια θα πρέπει να σχεδιάζονται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

 σε γενικό χωροταξικό του Εκδρομικού χώρου, να φαίνεται για νέους χώρους, η 

διάταξη των διαφόρων στοιχείων και η υφιστάμενη βλάστηση, και για την 

αναβάθμιση να αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και η προβλεπόμενη 

μετά την εφαρμογή του σχεδίου. 

Β.1. Είσοδος 
Καθορίζεται μια ή ανάλογα περισσότερες είσοδοι και τοποθετείται σε περίοπτο μέρος 

πίνακας με πληροφορίες, όπως η ονομασία και ιστορικό του χώρου, η προσβασιμότητα 

από αναπήρους, κανόνες χρήσης και συμπεριφοράς και πληροφορίες για το διαχειριστή 

του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, αναρτάται σχέδιο με τη διάταξη του χώρου 
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και τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και χάρτης με τη θέση του χώρου, το οδικό 

δίκτυο, άλλα κύρια σημεία αναφοράς και πληροφορίες για περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Β.2. Εσωτερικό δίκτυο προσπέλασης 
Να δημιουργείται το ελάχιστο αναγκαίο εσωτερικό δίκτυο δρόμων για διαχειριστικούς 

σκοπούς και πρόσβασης στις κύριες υποδομές, όπως είναι οι ψησταριές και οι χώροι 

υγιεινής. Κατά το σχεδιασμό του εσωτερικού δικτύου να λαμβάνεται υπόψη και ο 

παράγοντας πυρόσβεσης και πρόσβασης σε κρίσιμα σημεία σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Για την εσωτερική διακίνηση των χρηστών προς τις κύριες υποδομές να δημιουργούνται, 

εάν χρειάζεται, εμφανή μονοπάτια προσπέλασης. Οι δρόμοι του εσωτερικού δικτύου θα 

πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 3,6 μέτρα και τα μονοπάτια 1,2 μέτρα. Θα πρέπει να 

καλύπτονται οι βασικές απαιτήσεις αντοχής. 

Β.3. Ψησταριές 
Για αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς, οι ψησταριές πρέπει να ευρίσκονται σε ανοικτό 

υπαίθριο χώρο, ελεύθερο από θαμνώδη βλάστηση και να είναι στεγασμένες με 

πυρίμαχα υλικά. Οι ψησταριές μπορούν να συγκεντρωθούν σε ενιαίο κεντρικό χώρο ή 

να ομαδοποιούνται ανάλογα με την χωροθέτηση των τραπεζιών του χώρου. Γενικά 

πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ψησταριά για κάθε 40 άτομα και σε αυτή να υπάρχει 

παροχή νερού και πάγκος προετοιμασίας του φαγητού. Οι ψησταριές να 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δασών (βλέπε ΜΕΡΟΣ Β: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ), ή άλλες ανάλογες προδιαγραφές. 

Β.4. Παιδική χαρά 
Η παιδική χαρά είναι ένας διαμορφωμένος χώρος δραστηριοτήτων που στοχεύει, μέσα 

από ασφαλείς εγκαταστάσεις, στην προσφορά ψυχαγωγίας και δημιουργικής 

απασχόλησης στα παιδιά. Ένας πρότυπος χώρος παιδικής χαράς λαμβάνει υπόψη την 

πρόσβαση και τη χρήση παιχνιδιών και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η παιδική χαρά 

μπορεί να περιέχει απλά κλασικά παιχνίδια έως πιο σύνθετες κατασκευές από 

συνδυασμό ξύλινων, μεταλλικών, σχοίνινων και πολυαιθυλενικών στοιχείων. Οι 

κατασκευές, οι αποστάσεις μεταξύ τους και οι επιφάνειες πτώσης να είναι σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα και απαιτήσεις για την ποιότητα και ασφάλεια τους. Ο 

διαχειριστής πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της 

παιδικής χαράς βάση προγράμματος ελέγχου της συντήρησης και ορθής λειτουργίας και 

χρήσης του χώρου. 

Κατά τον σχεδιασμό μιας παιδικής χαράς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

επιλογή της θέσης της εντός του ευρύτερου κατασκηνωτικού χώρου, έτσι ώστε να 

ενσωματώνεται αρμονικά σε αυτόν, με σωστό συνδυασμό χρωμάτων, όγκων και 

κατασκευαστικών υλικών. Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι 

οριοθετημένος, επίπεδος, άριστα στραγγιζόμενος και να μην γειτνιάζει με δρόμο 

κυκλοφορίας οχημάτων ή περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις και 

κατακρημνίσεις. Να μην είναι οπτικά απομονωμένος από τον ευρύτερο χώρο, να έχει 

άνετη και ασφαλή πρόσβαση, καθίσματα για συνοδούς και οδηγίες χρήσης του χώρου 

και των επιμέρους κατασκευών.  



ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.5, Έκδοση 2 

 
11 

 

Β.5. Κοινόχρηστα αποχωρητήρια 

 Θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένα ανεξάρτητα συγκροτήματα 

κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με νιπτήρα, χωριστά για άνδρες, γυναίκες και 

άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα. 

 Ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τον αριθμό των ατόμων που 

θα εξυπηρετούνται, δηλαδή, ένα αποχωρητήριο αντρών και ένα γυναικών για 

κάθε 120 άτομα. Κάθε χώρος θα έχει τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο για άτομα 

που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα στη διακίνησή τους. 

 Να διασφαλίζεται ότι η αποχέτευση δε θα προκαλεί ρύπανση των υπογείων 

υδάτων. 

Το αποχετευτικό σύστημα των αποχωρητηρίων μπορεί να αποτελείται από 

απορροφητικούς λάκκους και απορροφητικά αυλάκια ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που 

δε δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον. 

Β.6. Υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων 
Ο χώρος συγκέντρωσης είναι υποδομή εντός της ανάπτυξης που επιτρέπει τη 

συγκέντρωση μικρής ομάδας εκδρομέων για συζητήσεις, διασκέδαση ή επιμόρφωση. 

Μπορεί να έχει τη μορφή αμφιθεάτρου η οποία παραπέμπει στην ιστορία της Κύπρου 

και διαθέτει το πλεονέκτημα καλύτερης ηχητικής και προσαρμογής στο περιβάλλον. Το 

αμφιθέατρο μπορεί να δημιουργηθεί σε θέση με θέα, σκίαση τη μέρα και δυνατότητα 

παρατήρησης αστερισμών το βράδυ. 

Β.7. Τραπέζια 
Θα είναι σταθερά στο έδαφος, κατά προτίμηση κατασκευασμένα από ξύλο ή άλλο υλικό 

της περιοχής, με καθίσματα, βαμμένα με συντηρητικό εγκεκριμένο για χρήση, χωρίς 

προεξοχές, με λεία επιφάνεια, τόσο του πάγκου όσο και των καθισμάτων. 

Τα τραπέζια να εντάσσονται στο χώρο με τρόπο που θα δημιουργούν ικανοποιητικές 

συνθήκες για μεμονωμένα άτομα, οικογένειες και ομάδες μέχρι των 10-15 ατόμων 

(ομαδοποίηση τραπεζιών). Σε κάθε χώρο, να υπάρχει και αριθμός τραπεζιών για χρήση 

από άτομα σε τροχοκάθισμα, σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού τραπεζιών. 

 
Β.8. Χώρος στάθμευσης 
Είναι υποχρεωτική η κατασκευή χώρου στάθμευσης επισκεπτών, σε επίπεδο χώρο (0 – 

3% κλίση) κοντά στην είσοδο του Εκδρομικού χώρου. Οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να 

είναι ανάλογες της χωρητικότητας του χώρου, δηλαδή, μια θέση αυτοκινήτου για κάθε 

5 άτομα. Μια θέση για κάθε 25 θέσεις στάθμευσης πρέπει να είναι διαθέσιμη για άτομα 

που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα. Επίσης, να υπάρχει μια θέση στάθμευσης για 

λεωφορείο και δέκα ποδηλάτων. 

Β.9. Ύδρευση 
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 Να εξασφαλίζεται νόμιμη, επαρκής και διαρκής ύδρευση που να προέρχεται 

είτε από δασική πηγή, δημόσιο δίκτυο ύδρευσης είτε από εγκεκριμένο 

υδρευτικό έργο. 

 Εάν είναι αναγκαίο να γίνουν ντεπόζιτα νερού, αυτά θα πρέπει να είναι 

αποκρυμμένα και κατασκευασμένα από μπετόν ή ανοξείδωτο χάλυβα ή 

εγκεκριμένο πλαστικό. 

 Για κάθε 150 άτομα θα πρέπει να υπάρχει μια βρύση. 

 Να χρησιμοποιούνται βρύσες εξοικονόμησης νερού. 

Β.10. Χώρος Σκυβάλων και Σκυβαλοδοχεία 
Θα πρέπει να καθορίζεται χώρος σκυβάλων, προσεγγίσιμος από οχήματα αποκομιδής 

σκυβάλων. Τα σκυβαλοδοχεία θα πρέπει να τοποθετούνται σε βάσεις επιστρωμένες με 

αμμοχάλικα και να είναι επενδυμένα με ξύλο και στο κάθε δοχείο να υπάρχει πλαστική 

σακούλα. 

Β.11. Διοχέτευση όμβριων υδάτων 
Να ληφθούν μέτρα για ικανοποιητική αποστράγγιση του χώρου. 

 

Β.12. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  
(Δαπάνες μη επιλέξιμες) 

Εάν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η μεταφορά ηλεκτρισμού στα διάφορα 

σημεία θα γίνεται, κατά προτίμηση, υπογείως και κατά μήκος των δρόμων και 

προσβάσεων. 

 
Β.13. Σύστημα πυροπροστασίας 
Περιμετρικά του χώρου να υπάρχει αντιπυρική λωρίδα, πλάτους ανάλογου της 

υφιστάμενης βλάστησης και της τοπογραφίας και να υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα 

για κατάσβεση φωτιάς (πυροσβεστικές φωλιές). Οι εγκαταστάσεις του χώρου να είναι 

προσπελάσιμες από πυροσβεστικά οχήματα. 

Β.14. Σήμανση 
Να χρησιμοποιείται η ελάχιστη αναγκαία σήμανση για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

Κατά το σχεδιασμό της σήμανσης να λαμβάνεται υπόψη η χρήση του χώρου από 

ξενόγλωσσους επισκέπτες. 

Β.15. Ανάδειξη Βιοποικιλότητας 
Για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση των εμπειριών του εκδρομέα, τα 

όποια έργα δημιουργηθούν εντός του εκδρομικού χώρου να σχεδιάζονται με τρόπο που 

θα ευνοούν είδη πανίδας και θα αναδεικνύουν είδη χλωρίδας που παρατηρούνται στην 

περιοχή. Ενδεικτικά, προτείνονται μικρές σχεδιαστικές παρεμβάσεις όπως: 

 Χρήση φυτών της περιοχής σε ανθώνες και άλλους υπαίθριους χώρους, με 

προτίμηση σε ενδημικά, προστατευόμενα είδη ή είδη που προσελκύουν είδη 

άγριας πανίδας, όπως οι πεταλούδες. 

 Δημιουργία οπών σε τοίχους αντιστήριξης για φωλεοποίηση ή κάλυψη άγριων 

πτηνών και ερπετών. Οι οπές, ανάλογα με το σχεδιασμό τους, μπορεί να 

ευνοήσουν και είδη χλωρίδας, όπως τα είδη Arabis purpurea και Capparis 
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spinosa. Για δημιουργία κοιλοτήτων για φωλεοποίηση άγριων πουλιών, 

προτείνεται η χρήση πήλινων σωλήνων μήκους 50cm και διαμέτρου 10cm. 

 Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για άγρια πτηνά. 

 Διατήρηση παλαιού οικοδομήματος, εφόσον υπάρχει στο χώρο, για νυχτερίδες. 

 Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων κληρονομιάς, εφόσον υπάρχουν στο χώρο, 

όπως δέντρα μεγάλων διαστάσεων, ξερολιθιές και πηγάδια κτλ. 

 Ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων για τις πιο πάνω αναφερόμενες 

παρεμβάσεις. 

 

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 
Θεματικά μονοπάτια ορίζονται οι προσφερόμενες διαδρομές για πεζούς, ή ποδηλάτες 

μόνο για τις ποδηλατικές διαδρομές, σε δασικές περιοχές για απόλαυση, μελέτη της 

φύσης και άλλων πολιτιστικών στοιχείων. Τα μονοπάτια θα πρέπει να ευρίσκονται μέσα 

σε δάση όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Μικρό μέρος μιας διαδρομής, μέχρι και μήκους ενός χιλιομέτρου, μπορεί να ευρίσκεται 

εκτός των δασών, εφόσον αυτό εξασφαλίζει ένωση του μονοπατιού με παραδασόβια 

κοινότητα, τη σωστή λειτουργία και διαχείριση της διαδρομής, καθώς και την 

εξυπηρέτηση των χρηστών.  

Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στα θεματικά μονοπάτια 

εντάσσονται τα μονοπάτια που θα αφορούν θεματολογία σχετική με α) χλωρίδα, β) 

πανίδα, γ) γεωλογία, δ) πολιτιστικά στοιχεία ε) αθλητικό μονοπάτι, στ) μονοπάτι 

ποδηλασίας. Προτάσεις για δημιουργία νέων μονοπατιών να αφορούν μια από τις πιο 

πάνω θεματικές κατηγορίες ή συνδυασμό 2-3 θεματικών. Κατά κύριο λόγο, κάθε 

πρόταση/αίτηση πρέπει να αφορά μια από τις πιο πάνω θεματικές και η οποία θα 

δηλώνεται στην αίτηση.  

Αναφορικά με την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων, οι προτάσεις να περιλαμβάνουν την 

ανάδειξη παραδοσιακών ή ιστορικών δραστηριοτήτων στα δάση, την 

ανάδειξη/εξιστόρηση τοπικών μύθων και ιστοριών μέσα από τις διαδρομές ή την 

ανάδειξη της σχέσης προϊόντων-δάσους (π.χ. μουσικά όργανα) και πολιτισμού-δάσους 

(π.χ. ανάδειξη ποιημάτων που γράφτηκαν με έμπνευση τα δάση).  

Ο σωστός σχεδιασμός ενός μονοπατιού είναι απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας του 

και γι’ αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα. Στο σχεδιασμό, ο οποίος 

προηγείται των εργασιών, πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 

τη δημιουργία/αναβάθμιση, κατασκευή και λειτουργία του μονοπατιού, με 

λεπτομέρειες για την ακριβή πορεία του, τη θεματική του, ποια στοιχεία, που και πως 

θα τα αναδεικνύει και ποιες κατασκευές, που, πως και γιατί θα κατασκευαστούν. Σε όλες 

τις περιπτώσεις, ο σχεδιασμός πρέπει να ελέγχεται από επιτόπιους ελέγχους και 

εργασίες πεδίου ενώ στις περιπτώσεις της δημιουργίας νέου μονοπατιού, ο σχεδιασμός 

πρέπει να περιλαμβάνει και την επί του εδάφους αποτύπωση της πορείας του 

μονοπατιού όπως αυτή θα περιγράφεται σε επισυναπτόμενο χάρτη.  
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Μια αίτηση για Δημιουργία/αναβάθμιση Θεματικού μονοπατιού πρέπει να συνοδεύεται 

με έκθεση, η οποία θα λειτουργεί και ως προκαταρκτικός σχεδιασμός του έργου, τα 

περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Η ονομασία του μονοπατιού και το δικαιολογητικό της, 

 το δικαιολογητικό της δημιουργίας/ αναβάθμισης του μονοπατιού, τον σκοπό 

που θα εξυπηρετεί, την κύρια και τις δευτερεύουσες θεματικές κατηγορίες που 

θα καλύπτει, 

 γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή του μονοπατιού, άλλες συναφείς 

αναπτύξεις δασικής αναψυχής και το παρακείμενο δάσος (χλωρίδα, πανίδα), 

 πληροφορίες για τη θέση του μονοπατιού σε σχέση με παρακείμενα χωριά, άλλες 

σημαντικές αναπτύξεις αναψυχής ή σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής και τους 

τρόπους διακίνησης από και προς τα αστικά κέντρα, 

 το ιστορικό του μονοπατιού (εάν υπάρχει), το κοινό στο οποίο αποτείνεται και 

πληροφορίες για την υφιστάμενη και μελλοντική χρήση,  

 να δίνεται με τη βοήθεια χάρτη, περιγραφή της πορείας του μονοπατιού, τις 

κατασκευές που θα περιλαμβάνει και τη θέση τους στην πορεία του μονοπατιού, 

τα γεωγραφικά στοιχεία της αφετηρίας και του τέρματός του, το δικαιολογητικό 

της επιλογής τους και πώς αυτά συνδέονται με το δίκτυο συγκοινωνίας, 

 ρητή αναφορά για παρουσία/απουσία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, 

 στην περίπτωση των θεματικών χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία να δίνονται σε 

κατάλογο τα είδη που θα παρουσιάζονται διαμέσου του μονοπατιού, 

 για την περίπτωση μονοπατιών εντός της θεματικής κατηγορίας «πολιτιστικά 

στοιχεία» να δίνονται πληροφορίες για το θέμα και πως θα το αναδεικνύει η 

διαδρομή, 

 για τα αθλητικά μονοπάτια και τις ποδηλατικές διαδρομές να επεξηγούνται οι 

ειδικές υποδομές που θα δημιουργηθούν στο μονοπάτι με οδηγίες χρήσης τους, 

 ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της διατήρησης και συντήρησης του μονοπατιού σε 

καλή κατάσταση και 

 τους κανόνες χρήσης των μονοπατιών, πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί 

με τρόπους επικοινωνίας. 

Λεπτομερείς προδιαγραφές και οδηγίες δημιουργίας Μονοπατιών στα δάση αναλύονται 

από τον «Οδηγό Δημιουργίας και Διαχείρισης Δασικών Μονοπατιών στα Δάση» που 

είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLtrails_gr/DMLtrails_gr?OpenDocument 

Το παρόν κείμενο δίδει γενικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία μονοπατιών στα πλαίσια 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ περιέχονται πιο λεπτομερείς 

προδιαγραφές για δημιουργία αθλητικού μονοπατιού και μονοπατιού ποδηλασίας. Μια 

αίτηση για αναβάθμιση υφιστάμενου μονοπατιού πρέπει να προσανατολίζεται σε 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLtrails_gr/DMLtrails_gr?OpenDocument
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διαμόρφωση του υφιστάμενου μονοπατιού ή επί μέρους υποδομών του, σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν. 

 
Γ.1. Τεχνικές προδιαγραφές θεματικών μονοπατιών 
Γ.1.1. Αφετηρία 
Κάθε μονοπάτι πρέπει να έχει καθορισμένη αφετηρία. Στην περίπτωση γραμμικού 

μονοπατιού, καθορίζεται η αφετηρία και το τέρμα του μονοπατιού. Η αφετηρία του 

μονοπατιού θα πρέπει να πλεονεκτεί του τέρματος και να επιλέγεται με βάση τα πιο 

κάτω χαρακτηριστικά: 

 Την εύκολη πρόσβαση, με βάση την εγγύτητα σε οδικό δίκτυο, 

 την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές και 

 την διαθεσιμότητα χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης. 

 

Γ.1.2. Κατάστρωμα 
Το κατάστρωμα του μονοπατιού να είναι το φυσικό έδαφος και το πλάτος του 

καθορίζεται μεταξύ 1,0 και 1,4 μέτρα σε μαλακό έδαφος και μεταξύ 0,8 και 1,0 σε σκληρό 

ή πετρώδες έδαφος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται και θα χρηματοδοτείται 

η κάλυψη του καταστρώματος σε σημεία που υπόκεινται σε έντονη διάβρωση ή όπου οι 

συνθήκες δυσχεραίνουν τη διάβαση π.χ. διασταυρώσεις με ρυάκια. Νοείται ότι, σε 

περίπτωση που μέρος του μονοπατιού αποτελεί μέρος υφιστάμενου δρόμου δεν 

ισχύουν οι πιο πάνω προδιαγραφές. 

Σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως σημεία θέας, να δημιουργείται άνοιγμα για 

συγκέντρωση 3-4 ατόμων. Οποιεσδήποτε κατασκευές όπως παγκάκια ξεκούρασης, 

πρέπει να είναι κατά κανόνα εκτός του κυρίου καταστρώματος του μονοπατιού. Στην 

περίπτωση που το μονοπάτι διασχίζει κάποιο χωριό ή οικισμό, η διαμόρφωση του να 

δένει με τη φυσιογνωμία του παρακείμενου χώρου.  

 
Γ.1.3. Κλίση 
Η μέγιστη κλίση του μονοπατιού πρέπει να είναι μέχρι 10%. Σε περιοχές με μεγάλες 

κλίσεις επιτρέπεται μέγιστη κλίση 20% σε συνεχόμενο μήκος 50 μέτρων. Σε διαφορετική 

περίπτωση και σε κλίσεις πέραν του 15% να κατασκευάζονται σκαλιά ή η πορεία του 

μονοπατιού να διαμορφώνεται με ελιγμούς, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες κλίσεις. 

Στις στροφές και στις διασταυρώσεις με δρόμους, η κλίση πρέπει να ελαχιστοποιείται. 

Γ.1.4. Αντιδιαβρωτικά έργα 
Για αποφυγή της διάβρωσης του καταστρώματος του μονοπατιού, αυτό να έχει κλίση 2–

3% προς τα έξω για καλύτερη αποστράγγιση. Επίσης, σε κλίσεις πέραν του 10% μπορεί 

να τοποθετούνται κορμοί δέντρων σε 30 - 450 γωνία προς τα έξω για τη διοχέτευση των 

υδάτων. Το μήκος τους να είναι ίσο με το μήκος του καταστρώματος που θα 

καταλαμβάνουν και η διάμετρος τους 16-20 cm.  

 
Γ.1.5. Σηματοδότηση 
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Το μονοπάτι να είναι κατάλληλα σηματοδοτημένο, έτσι ώστε, ο επισκέπτης να έχει την 

κατάλληλη πληροφόρηση κατά την πορεία του. Η σηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα 

σημεία: 

 Χάρτης του μονοπατιού και της γύρω περιοχής. 

 Πίνακας στην αφετηρία και στο τέλος του μονοπατιού με πληροφορίες για την 

ονομασία, τη θέση και τη φύση (χρήση) του μονοπατιού, την πορεία και το μήκος 

του, καθώς και πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους 

επικοινωνίας. Επίσης, πληροφορίες πρέπει να δίνονται για πιθανούς κινδύνους 

και αν το μονοπάτι είναι προσπελάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 Δείκτες πορείας και σημεία εξυπηρέτησης εκτός πορείας ή σύνδεσης με άλλα 

μονοπάτια. Γενικά, ο περιπατητής πρέπει να πληροφορείται για την πορεία και 

την απόσταση της διαδρομής με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. 

 Εκπαιδευτικές πινακίδες σχετικά με την περιοχή (χλωρίδα, πανίδα, γεωλογία 

κτλ.). Θα τοποθετούνται, σε μέσο όρο, 5 πινακίδες ανά χιλιόμετρο στα κύρια 

στοιχεία που θα αναδεικνύει το μονοπάτι. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι 

εμφανή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εκπαιδευτική πινακίδα να ενημερώνει 

για το λατινικό και το κοινό όνομα του είδους, σε δυο τουλάχιστον γλώσσες και 

επιπρόσθετα, μπορεί να δίνονται απλές πληροφορίες που αναδεικνύουν την 

ιδιαιτερότητα του είδους (π.χ. αντρουκλιά – κατασκευή παραδοσιακών 

καρεκλών). Οι εκπαιδευτικές πινακίδες τοποθετούνται είτε διάσπαρτες στην 

πορεία του μονοπατιού είτε ομαδοποιούνται σε σημεία ξεκούρασης και άλλα 

σημαντικά σημεία του μονοπατιού.  

 Βάθρο ή πίνακας σε σημεία θέας, με αναφορά σε κύρια σημεία παρατήρησης και 

προσανατολισμού. 

 
Γ.1.6. Ειδικές κατασκευές 

 Σκαλιά: Τα σκαλιά να έχουν ύψος 18 – 20 cm και να είναι κατασκευασμένα από 

ξύλινα στηρίγματα ή με τοπική πέτρα. Οι τεχνικές που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, είναι: 

- σκαλοπάτια με πέτρες (ντόπιες) σφηνωμένες στο έδαφος, 

- σκαλοπάτια με φυσικούς κορμούς δέντρων,  

- απλή χάραξη των σκαλοπατιών πάνω στο φυσικό έδαφος, 

 Τοίχοι στήριξης – αντιστήριξης: Αυτοί να είναι, κατά προτεραιότητα, ξερολιθιές 

κατασκευασμένες από τοπική πέτρα, με τρόπο που θα επιτρέπει στο νερό της 

βροχής να τους διαπερνά.  

 Μικρά γεφύρια από ξύλο ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά σε περιοχές 

στις οποίες είναι δύσκολη η προσπέλαση, όπως σε περίπτωση διασταύρωσης 

ρυακιών ή ασταθών εδαφών.  

 Προστατευτικοί ξύλινοι φραγμοί σε επικίνδυνα σημεία, με ύψος τουλάχιστον 1,2 

μέτρα. 

 Σκυβαλοδοχεία, τα οποία να τοποθετούνται στην αφετηρία και στο τέρμα του 

μονοπατιού. 
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Γ.1.7. Χώρος Στάθμευσης 
Στην αφετηρία και στο τέρμα του μονοπατιού για δυο τουλάχιστον αυτοκίνητα, πέντε 

ποδηλάτων και ένα μικρό λεωφορείο, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σε απόσταση που 

μπορεί να διανυθεί πεζή σε 15 λεπτά, άλλος κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης.  

 

Γ.1.8. Διαχείριση της βλάστησης 
Η βλάστηση δεν πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση των περιπατητών. Συνεπώς, κλαδιά 

που παρεμποδίζουν τη διέλευση θα πρέπει να κλαδεύονται σε ύψος 2,2 μέτρα σε όλη 

την πορεία του μονοπατιού. Για τον καθαρισμό της βλάστησης δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες και τα κλαδιά να μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο 

διάθεσης. 

 

Γ.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΗ 
Αθλητικό μονοπάτι ορίζεται η διαδρομή που στοχεύει στη προσφορά υποδομών για 
υπαίθρια αερόβια και σωματική άσκηση καθώς και στην πνευματική ευεξία του χρήστη. 
Γενικά, οι προσφερόμενες αθλητικές διαδρομές να αποτείνονται σε άτομα και των 2 
φύλων, ηλικίας 15 ετών και άνω, που επιζητούν μια δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και την κάλυψη των αναγκών τους για άθληση, απολαμβάνοντας 
παράλληλα τη φύση.  

Ένα αθλητικό μονοπάτι μπορεί να είναι εξολοκλήρου νέο ή υφιστάμενο μονοπάτι σε 
συνδυασμό με υφιστάμενο δασικό δρόμο όπου αυτό χρειάζεται. Προτείνεται όπως η 
πορεία του αθλητικού μονοπατιού έχει κυκλική μορφή και το μήκος της να είναι περίπου 
5Km. Στην πορεία του μονοπατιού δημιουργούνται σταθμοί εκγύμνασης με υπαίθρια 
όργανα γυμναστικής για ολοκληρωμένη άθληση του χρήστη.  

 
Γ.2.1 Τεχνικές προδιαγραφές αθλητικών μονοπατιών 
 
Γ.2.1.1 Κατάστρωμα 
Το κατάστρωμα της διαδρομής πρέπει να είναι το φυσικό έδαφος ή να διαμορφώνεται 
με πιο εξειδικευμένη επίστρωση, όπως το πουρί, το οποίο σταθεροποιείται με λίνιες και 
το πλάτος του, κατά κανόνα, καθορίζεται μεταξύ 1,2 και 2,0 μέτρα. Σε σκληρό ή πετρώδες 
έδαφος το πλάτος του μονοπατιού μπορεί να διαμορφώνεται σε μήκος μέχρι 500 μέτρα 
στο 1,0 μέτρο περίπου . Νοείται ότι, σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής αποτελεί 
μέρος υφιστάμενου δρόμου, δεν ισχύουν οι πιο πάνω προδιαγραφές και ως αθλητική 
διαδρομή οριοθετείται η μια πλευρά του δρόμου σε ζώνη πλάτους ενός μέτρου από το 
κράσπεδο. Στους σταθμούς εκγύμνασης δημιουργείται μικρή επίπεδη πλατεία 1-3 
δεκαρίων. 

Η επιφάνεια του καταστρώματος να είναι ελεύθερη από εμπόδια και να διασφαλίζεται 
η αποφυγή κινδύνου πτώσης από ολίσθημα, παραπάτημα ή σκόνταμμα. Οι 
οποιεσδήποτε κατασκευές χρειάζονται να τοποθετηθούν, όπως παγκάκια ξεκούρασης, 
πρέπει να είναι, κατά κανόνα, εκτός του κυρίου καταστρώματος της διαδρομής. 

 
Γ.2.1.2 Κλίση 
Η πορεία του αθλητικού μονοπατιού πρέπει να σχεδιάζεται, έτσι ώστε, η κατά μήκος 
κλίση να είναι ιδανική για άθληση από το μέσο χρήστη. Στο μεγαλύτερο τμήμα της 
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διαδρομής, η μέση κατά μήκος κλίση πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επίπεδη, 0-2%, ενώ, 
κατά διαστήματα και σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους η κλίση μπορεί να είναι 
μέχρι 10% σε συνεχόμενο μήκος 200 μέτρων. Σε περίπτωση που η μορφολογία του 
εδάφους δεν επιτρέπει τη δημιουργία ομαλών κλίσεων, η πορεία της διαδρομής να 
διαμορφώνεται με ελιγμούς, ώστε, να αποφεύγονται οι μεγάλες κλίσεις. Στις στροφές, 
στις διασταυρώσεις και στους σταθμούς εκγύμνασης η κλίση πρέπει να 
ελαχιστοποιείται. 
 
Γ.2.1.3 Αντιδιαβρωτικά έργα 
Η μέγιστη εγκάρσια κλίση της διαδρομής, κάθετα προς τη ζώνη άθλησης, για λόγους 
απορροής των ομβρίων υδάτων και αποφυγή της διάβρωσης ορίζεται στο 2%. Στα 
εξωτερικά πρανή αξιοποιούνται υφιστάμενοι βράχοι και κορμοί ή άλλη βλάστηση για 
μηχανική υποστήριξη του καταστρώματος του μονοπατιού. Στην περίπτωση που το 
δάπεδο θα είναι επιστρωμένο με πουρί, αυτό προτείνεται όπως συγκρατείται με 
κράσπεδα (λίνιες). Σε σημεία που το μονοπάτι διασταυρώνει ρεματιές επιβάλλεται να 
γίνουν ειδικές κατασκευές, το είδος των οποίων εξαρτάται από το βάθος και πλάτος της 
ρεματιάς, καθώς και τη ροή του νερού. 
 
Γ.2.1.4 Αφετηρία 
Η αφετηρία και το τέρμα της διαδρομής να διαθέτουν χώρο με υποδομές, όπως είναι ο 

πίνακας πληροφοριών (βλέπε Σηματοδότηση), οι πάγκοι ξεκούρασης, βρύση παροχής 

πόσιμου νερού και σταθμός προθέρμανσης και αποθεραπείας με κατάλληλα όργανα 

εκγύμνασης. 

Για διαχειριστικούς σκοπούς, στην αφετηρία θα πρέπει να τοποθετούνται αισθητήρες 

καταγραφής της χρήσης της διαδρομής από τους χρήστες. 

 
Γ.2.1.5 Σηματοδότηση 
Τα αθλητικά μονοπάτια πρέπει να είναι κατάλληλα σηματοδοτημένα, έτσι ώστε, ο 

χρήστης να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση κατά τη χρήση του μονοπατιού. Η 

σηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα σημεία: 

 Πίνακας στην αφετηρία και στο τέλος της διαδρομής με πληροφορίες στα 

Ελληνικά και στα Αγγλικά για την ονομασία, και τη φύση (χρήση) της διαδρομής, 

το μήκος της και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, πρέπει να δίνονται 

πληροφορίες για το διαχειριστή μαζί με τρόπους επικοινωνίας, για πιθανούς 

κινδύνους και για τις υποδομές που θα συναντήσει ο χρήστης.  

 Χάρτης της διαδρομής, τη θέση της σε σχέση με τη γύρω περιοχή, την πορεία της 

και άλλες σημαντικές υποδομές. 

 Δείκτες πορείας. Γενικά, ο χρήστης πρέπει να πληροφορείται για την πορεία και 

την απόσταση της διαδρομής με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Είναι 

ευδιάκριτες πινακίδες και τοποθετούνται σε διασταυρώσεις ή ανά τακτές 

αποστάσεις, ώστε, να κατευθύνουν το χρήστη στη σωστή κατεύθυνση. 

 Επιπρόσθετα, μπορεί να τοποθετηθεί στην αφετηρία και πίνακας με 

εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με τη χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία της 

διαδρομής. 
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Γ.2.1.6 Ειδικές κατασκευές  
(Έλεγχος καθιζήσεων και διαβρώσεων και κατασκευή έργων προστασίας) 

 Τοίχοι στήριξης – αντιστήριξης (δόμες). Αυτοί, να είναι ξερολιθιές 

κατασκευασμένες από τοπική πέτρα με τρόπο που θα επιτρέπει στο νερό της 

βροχής να τους διαπερνά.  

 Μικρά γεφύρια από ξύλο ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σε περιοχές 

στις οποίες είναι δύσκολη η προσπέλαση, όπως σε περίπτωση διασταύρωσης 

ρυακιών ή ασταθών εδαφών.  

 Προστατευτικοί φραγμοί σε επικίνδυνα σημεία, με ύψος τουλάχιστον 1,2 μέτρα. 

 
Γ.2.1.7 Χώρος Στάθμευσης 
Στην αφετηρία και στο τέρμα του αθλητικού μονοπατιού να δημιουργείται χώρος 

στάθμευσης για 5 τουλάχιστον αυτοκίνητα και δέκα ποδήλατα. Νοείται ότι, στην 

περίπτωση που το αθλητικό μονοπάτι ανήκει σε ευρύτερο δίκτυο παροχής 

διευκολύνσεων δασικής αναψυχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή διαμορφωθεί 

κατάλληλα, κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε, να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και των χρηστών του αθλητικού μονοπατιού. 

 

Γ.2.1.8 Διαχείριση της βλάστησης 
Γενικά, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος στη ζώνη άθλησης για την απρόσκοπτη κίνηση των 

χρηστών είναι ίσο με 2,50m και η βλάστηση δεν πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση των 

χρηστών, καθώς και την ορατότητα, κυρίως σε στροφές της διαδρομής. Για το λόγο αυτό, 

κλαδιά που παρεμποδίζουν τη διέλευση θα πρέπει να κλαδεύονται σε ύψος 3 μέτρων 

και η πορεία να είναι ορατή στο χρήστη σε μήκος 20 μέτρων από το σημείο που 

βρίσκεται. Για τον καθαρισμό της βλάστησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές 

ουσίες και τα κλαδιά να μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο διάθεσης. 

Επιπρόσθετα, η υφιστάμενη βλάστηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 

απόκρυψης υποδομών, συντομιών και για σκοπούς ασφάλειας του χρήστη. 

 

Γ.2.1.9 Σταθμοί εκγύμνασης 
Για την ολοκληρωμένη εκγύμναση των χρηστών να δημιουργούνται 1-2 σταθμοί 

εκγύμνασης, κατά προτίμηση ο ένας στην αφετηρία και ο δεύτερος στο τέρμα (στην 

περίπτωση γραμμικού μονοπατιού) και στην αφετηρία και στο μέσο περίπου της 

διαδρομής (στην περίπτωση κυκλικού μονοπατιού). Εάν θα δημιουργηθεί ένας μόνο 

σταθμός εκγύμνασης, κατά προτίμηση, να ευρίσκεται στην αφετηρία.  

Οι σταθμοί εκγύμνασης περιλαμβάνουν όργανα εκγύμνασης των κύριων μυϊκών 

ομάδων, όπως, όργανα ενδυνάμωσης ποδιών, ώμων, χεριών και κοιλιακών. Τα όργανα 

εκγύμνασης να είναι όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς την παρουσία γυμναστή. Τα όργανα να είναι κατάλληλα 

πιστοποιημένα για εξοπλισμούς άσκησης σε δημόσιους χώρους και να ικανοποιούν τις 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις κατασκευής και ασφάλειας. Ο αριθμός των σταθμών 

εκγύμνασης και το είδος των οργάνων που θα τοποθετηθούν να προτείνονται από 
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προσοντούχο γυμναστή στα πλαίσια της μελέτης της διαδρομής. Κάθε όργανο 

τοποθετείται σε χώρο 4m2 περίπου. 

 
 
Γ.3. Προδιαγραφές δημιουργίας νέων ποδηλατικών διαδρομών στα δάση 
Ποδηλατικές διαδρομές είναι οι προσφερόμενες διαδρομές αποκλειστικά για 

ποδηλάτες, με σκοπό την ορεινή ποδηλασία και την απόλαυση της φύσης.  

Οι ποδηλατικές διαδρομές θα πρέπει να ευρίσκονται μέσα σε δάση, όπως αυτά ορίζονται 

στον Κανονισμό για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μικρό μέρος μιας διαδρομής 

μπορεί να ευρίσκεται εκτός των δασών, εφόσον αυτό εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία 

και διαχείριση της διαδρομής, καθώς και την εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Μια ποδηλατική διαδρομή μπορεί να είναι εξολοκλήρου νέο ή υφιστάμενο μονοπάτι, σε 

συνδυασμό με υφιστάμενο δασικό δρόμο όπου αυτό χρειάζεται. Γενικά, οι 

προσφερόμενες διαδρομές, προτείνεται, όπως έχουν κυκλική μορφή με μονή 

κατεύθυνση και θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως εύκολες για χρήση από το μέσο 

ποδηλάτη. Για πιο έμπειρους χρήστες, επιτρέπονται μικρές παρεκκλίσεις από την κύρια 

διαδρομή, με σκοπό τη δημιουργία ειδικών διαδρομών, μικρού μήκους, μέχρι 300 μέτρα, 

με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. 

Γ.3.1. Τεχνικές προδιαγραφές ποδηλατικών διαδρομών 
 
Γ.3.1.1 Κατάστρωμα 
Το κατάστρωμα της διαδρομής πρέπει να είναι το φυσικό έδαφος ή πέτρωμα και το 

πλάτος της καθορίζεται μεταξύ 1,3 και 2,0 μέτρα σε μαλακό έδαφος και μεταξύ 1,0 και 

1,3 σε σκληρό ή πετρώδες έδαφος. Νοείται ότι, σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής 

αποτελεί μέρος υφιστάμενου δρόμου δεν ισχύουν οι πιο πάνω προδιαγραφές, αλλά, η 

ποδηλατική διαδρομή καθορίζεται ως η αριστερή πλευρά του δρόμου με πλάτος 1 

μέτρο. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται και θα χρηματοδοτείται η κάλυψη του 

καταστρώματος, σε σημεία που υπόκεινται σε έντονη διάβρωση ή όπου οι συνθήκες 

δυσχεραίνουν τη διάβαση π.χ. διασταυρώσεις με ρυάκια. Στην περίπτωση της 

δημιουργίας ποδηλατικών διαδρομών εντός των περιαστικών δασών Αθαλάσσας, 

Πολεμιδιών και Ριζοελιάς επιτρέπεται η κάλυψη του καταστρώματος με κατάλληλο 

υλικό (π.χ. πουρί) σε όλη τη διαδρομή. 
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Σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως σημεία θέας, μπορεί να δημιουργείται άνοιγμα 

για συγκέντρωση 3-4 ποδηλατών. 

Οποιεσδήποτε κατασκευές, όπως παγκάκια ξεκούρασης, πρέπει να είναι κατά κανόνα 

εκτός του κυρίου καταστρώματος της διαδρομής. 

Στην περίπτωση που η διαδρομή διασχίζει κάποιο χωριό ή οικισμό, η διαμόρφωσή του 

θα πρέπει να δένει με την φυσιογνωμία του χώρου. 

 
Γ.3.1.2. Κλίση 
Η μέγιστη κλίση της διαδρομής πρέπει να είναι μέχρι 10%. Σε διαφορετική περίπτωση η 

πορεία της διαδρομής να διαμορφώνεται με ελιγμούς, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες 

κλίσεις. Στις στροφές και στις διασταυρώσεις με δρόμους η κλίση πρέπει να 

ελαχιστοποιείται. Η ακτίνα καμπυλότητας στις στροφές να μην είναι μικρότερη του 1,5m. 

 
Γ.3.1.3. Αντιδιαβρωτικά έργα 
Για αποφυγή της διάβρωσης του καταστρώματος, αυτό να έχει κλίση 2 – 3% προς τα έξω 

για καλύτερη αποστράγγιση. Επίσης, σε κλίσεις πέραν του 10% μπορεί να τοποθετούνται 

κορμοί δέντρων σε 30 - 450 γωνία προς τα έξω για τη διοχέτευση των υδάτων. Το μήκος 

τους να είναι ίσο με το πλάτος του καταστρώματος που θα καταλαμβάνουν και η 

διάμετρός τους 16-20 cm. 

 
Γ.3.1.4. Σηματοδότηση 
Οι ποδηλατικές διαδρομές πρέπει να είναι κατάλληλα σηματοδοτημένες, έτσι ώστε, ο 

χρήστης να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση κατά την πορεία του. Η σηματοδότηση 

αφορά τα ακόλουθα σημεία: 

 Πίνακας στην αφετηρία και στο τέλος της διαδρομής με πληροφορίες στα 

Ελληνικά και στα Αγγλικά για την ονομασία, τη θέση και τη φύση (χρήση) της 

διαδρομής, την πορεία, το μήκος της και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, 

πρέπει να δίνονται πληροφορίες για το διαχειριστή μαζί με τρόπους 

επικοινωνίας, για πιθανούς κινδύνους και για τις υποδομές που θα συναντήσει ο 

χρήστης.  

 Χάρτης της διαδρομής, της γύρω περιοχής και άλλες σημαντικές υποδομές. 

 Δείκτες πορείας. Γενικά, ο χρήστης πρέπει να πληροφορείται για την πορεία και 

την απόσταση της διαδρομής με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Είναι 

ευδιάκριτες πινακίδες και τοποθετούνται σε διασταυρώσεις ή ανά τακτές 

αποστάσεις, ώστε, να κατευθύνουν τον ποδηλάτη στη σωστή κατεύθυνση. 

 Βάθρο προσανατολισμού: Τοποθετείται σε σημεία θέας ή άλλα κομβικά σημεία 

για προσανατολισμό του χρήστη.  

 Επιπρόσθετα, σε σημεία θέας ή ξεκούρασης, μπορεί να τοποθετηθεί και πίνακας 

με εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με τη χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία της 

διαδρομής. 

 
Γ.3.1.5 Ειδικές κατασκευές  
(Έλεγχος καθιζήσεων και διαβρώσεων και κατασκευή έργων προστασίας) 
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 Τοίχοι στήριξης – αντιστήριξης (δόμες). Αυτοί, να είναι ξερολιθιές 

κατασκευασμένες από τοπική πέτρα με τρόπο που θα επιτρέπει στο νερό της 

βροχής να τους διαπερνά.  

 Μικρά γεφύρια από ξύλο ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά σε περιοχές 

στις οποίες είναι δύσκολη η προσπέλαση, όπως σε περίπτωση διασταύρωσης 

ρυακιών ή ασταθών εδαφών.  

 Προστατευτικοί φραγμοί σε επικίνδυνα σημεία, με ύψος τουλάχιστον 1,2 μέτρα. 

 
Γ.3.1.6 Χώρος Στάθμευσης και υποδοχής 
Στην αφετηρία και στο τέρμα του μονοπατιού να δημιουργείται χώρος στάθμευσης για 

δυο τουλάχιστον αυτοκίνητα και δέκα ποδήλατα. Ο χώρος στάθμευσης να διαθέτει και 

χώρο υποδοχής με υποδομές, όπως είναι τραπέζια και πάγκοι ξεκούρασης, βρύση 

παροχής πόσιμου νερού και σταθμό εργασίας.  

Ο σταθμός εργασίας είναι χώρος ο οποίος θα παρέχει στον ποδηλάτη τα κατάλληλα 

εργαλεία (π.χ. αεραντλία, κατσαβίδια κτλ.) για επιδιόρθωση του ποδηλάτου πριν και 

μετά την ποδηλασία. Ακολουθούν εικόνες με ειδικούς σταθμούς εργασίας για ποδήλατα 

που διατίθενται στην ανοικτή αγορά. 

 

Για διαχειριστικούς σκοπούς, στην αφετηρία θα πρέπει να τοποθετούνται αισθητήρες 

καταγραφής της χρήσης της διαδρομής από τους ποδηλάτες. 

 
Γ.3.1.7 Διαχείριση της βλάστησης 
Η βλάστηση δεν πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση των ποδηλατιστών, καθώς και την 

ορατότητα, κυρίως σε στροφές της διαδρομής. Για το λόγο αυτό, κλαδιά που 

παρεμποδίζουν τη διέλευση, θα πρέπει να κλαδεύονται σε ύψος 3 μέτρων και η πορεία 

να είναι ορατή στον ποδηλάτη σε μήκος 50 μέτρων από το σημείο που βρίσκεται. Για τον 

καθαρισμό της βλάστησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες και τα κλαδιά 

να μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο διάθεσης. 

Επιπρόσθετα, η υφιστάμενη βλάστηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 

απόκρυψης υποδομών, συντομιών και για σκοπούς ασφάλειας του χρήστη. 
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Γ.3.1.8 Παρεκκλίσεις με αυξημένη δυσκολία ορεινής ποδηλασίας 
Για την ικανοποίηση των αναγκών των ποδηλατών που επιζητούν διαδρομές αυξημένης 

δυσκολίας, ο σχεδιαστής μπορεί να δημιουργήσει μικρές παρεκκλίσεις από την κύρια 

πορεία της διαδρομής. Οι παρεκκλίσεις μπορεί να έχουν μήκος μέχρι 300 μέτρα και θα 

καταλήγουν και πάλι στην κύρια διαδρομή. Επιτρέπονται κλίσεις μέχρι 30% για 50 μέτρα 

και ακτίνα καμπυλότητας 1,2 μέτρα στις στροφές. Οι δευτερεύουσες διαδρομές μπορεί 

να έχουν φυσικά ή άλλα εμπόδια κατασκευασμένα με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. 

Παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα σε εικόνες. 

Ξύλινη ανώμαλη γέφυρα μικρού μήκους 

 

Σανίδα ισορροπίας 

 

Δημιουργία ανώμαλης επιφάνειας με τη χρήση ξύλου ή πέτρας 

 

Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα υλικά κατασκευής, έτσι ώστε αυτά να είναι 

σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 
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Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης είναι αναπτύξεις οι οποίες έχουν ως 

πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του επισκέπτη σε 

θέματα χλωρίδας, πανίδας και οικολογίας συγκεκριμένων περιοχών, καθώς επίσης και 

γεωλογίας ή άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων. Αποτελούν πηγές γνώσης και 

διευκολύνουν την αναγνώριση και κατανόηση του πλούσιου φυσικού πλούτου μιας 

περιοχής με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.  

Τα κέντρα αυτά δύναται να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής 

συνείδησης και να μπορεί να μετατραπούν, εάν παραστεί ανάγκη, σε Μονάδες 

Διατήρησης της Βιοποικιλότητας. Η επικοινωνία με τον επισκέπτη μπορεί να γίνει είτε 

οπτικά, μέσω της παρουσίασης εκθεμάτων, συμβολικά μέσω των κειμένων ή σχημάτων 

στο χώρο και εμπειρικά μέσω της διάδρασης, των αισθήσεων, των εργαστηρίων και της 

συμμετοχής.  

Μια αίτηση για αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης πρέπει να 

συνοδεύεται με έκθεση, τα περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την ονομασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. 

 Γενικές πληροφορίες για τις περιοχές που θα προβάλλει το Κέντρο και το 

καθεστώς προστασίας τους. 

 Τη θεματολογία που θα προβάλλει το Κέντρο, καθώς και την μέθοδο προβολής τους. 

 Πληροφόρηση για άλλες συναφείς αναπτύξεις δασικής αναψυχής και πώς 

συνδέονται με το Κέντρο. 

 Πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία, 

παρακείμενα χωριά, άλλες σημαντικές αναπτύξεις). 

 Ιστορικό του Κέντρου (εάν υπάρχει), δηλαδή, έτη λειτουργίας, αρχική 

θεματολογία, αρχική χρήση. 

 το δικαιολογητικό της αναβάθμισης του χώρου και των επί μέρους κατασκευών του. 

 Πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Ακολουθούν κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό της αναβάθμισης ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης ή δημιουργίας 

νέων επί μέρους εγκαταστάσεων εντός αυτού. 

Δ.1 Γενικά 

 Ο τρόπος προβολής των θεμάτων πρέπει να στοχεύει στην επικοινωνία 

εκθεμάτων και του κοινού. Συνδυάζει την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας, 

της οικολογικής προσφοράς και σημασίας των εκθεμάτων, καθώς και την 

παραδοσιακή/ιστορική σχέση τους με την κοινωνία. 

 Το κέντρο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής ή εντός των ορίων 

κοινότητας στην οποία εμπίπτει η περιοχή της οποίας θα προβάλλεται η 

περιβαλλοντική αξία. 
 

Δ.2. Τεχνικές προδιαγραφές 
Δ.2.1. Κτηριακές εγκαταστάσεις 
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 Οι κτηριακές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και να συνάδουν με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

 Οι κτηριακές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον αίθουσα υποδοχής, 

αίθουσα εκθεμάτων, αποχωρητήρια και να είναι προσπελάσιμες από άτομα που 

χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα στη διακίνηση τους.  
 

Δ.2.2 Χώρος στάθμευσης 
Το κέντρο πρέπει να διαθέτει χώρο στάθμευσης ή άλλο κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης 

σε απόσταση λιγότερη από 500 μέτρα από το κέντρο. Να έχει δυναμικότητα ενός χώρου 

στάθμευσης για κάθε 50 τετραγωνικά μέτρα εμβαδό της ανάπτυξης με τουλάχιστον δύο 

θέσεις για λεωφορεία, επιπλέον θέση στάθμευσης για άτομα που χρησιμοποιούν 

τροχοκάθισμα και πέντε θέσεις για ποδήλατα.  
 

Δ.2.3 Περιεχόμενο εκθεμάτων 
Για να διαδραματίσει τον εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό ρόλο του, το κέντρο να 

περιλαμβάνει και να εκθέτει στοιχεία από το φυτικό, το ζωικό και το γεωλογικό πλούτο 

της χώρας, όπως, έντομα, θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, όστρακα, ορυκτά, πετρώματα, 

απολιθώματα, καθώς και τους οικότοπους και βιότοπους που βρίσκονται στη 

γεωγραφική περιοχή που θέλει να αναδείξει. Επιπρόσθετο στοιχείο προβολής είναι η 

διαχρονική σχέση του ανθρώπου και της τοπικής κοινωνίας με τα βιοτικά και αβιοτικά 

στοιχεία της συγκεκριμένης περιοχής.  

Η παρουσίαση των εκθεμάτων περιλαμβάνει την απεικόνιση της υφιστάμενης 

κατάστασης του θέματος ή και την εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο, τις κλιματικές 

συνθήκες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και άλλες αβιοτικές ή βιοτικές παραμέτρους. 

Στα είδη των εκθεμάτων, εκτός από τις προαναφερθείσες μόνιμες εκθέσεις, 

περιλαμβάνονται και οι προσωρινές παρουσιάσεις που διοργανώνονται εμβαθύνοντας 

σε κάποιο επίκαιρο θέμα. Προσφέρονται μέσω επεξηγηματικών πινακίδων ή 

οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων, γενικές και ειδικές πληροφορίες για το 

έκθεμα και αναδεικνύεται η μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του στοιχείου. 

Νοείται ότι, πιθανή χρησιμοποίηση ζωντανών ή ταριχευμένων ζώων ή χρήση ειδών 

χλωρίδας, πρέπει να γίνεται μετά από άδεια της Αρμόδιας Αρχής και να υπάρχει η 

απαραίτητη τεκμηρίωση. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης δύναται επίσης να περιλαμβάνει εκπαίδευση 

πεδίου μέσω οργανωμένου δικτύου μονοπατιών, βοτανικού κήπου ή πεζοδρόμων και 

υπαίθριων χώρων με διαδραστικά παιχνίδια. 

Δ.3 Επιμέρους χώροι του κέντρου 
 
Δ.3.1 Είσοδος 
Η είσοδος πρέπει να πληροφορεί τον επισκέπτη για το χαρακτήρα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων και πληροφορίες για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του Κέντρου. 

Συνεπώς, στην είσοδο τοποθετείται σε εμφανή μόνιμη κατασκευή ή πινακίδα με την 

ονομασία του Κέντρου και αναρτάται σε περίοπτο μέρος πίνακας με πληροφορίες για το 

διαχειριστή, το ωράριο λειτουργίας και το περιεχόμενο του Κέντρου.  
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Δ.3.2 Χώρος Υποδοχής 

Είναι ο πρώτος χώρος που εισέρχονται οι επισκέπτες και μπορεί να συνδυάζεται με την 

κύρια είσοδο στο Κέντρο. Περιλαμβάνει χώρο έκδοσης εισιτηρίων και εξυπηρέτησης 

επισκεπτών. Στο χώρο αυτό, μπορεί να υπάρχει κατάστημα ειδών και άλλο 

πληροφοριακό υλικό που αφορά το περιεχόμενο του κέντρου. Ο χώρος υποδοχής μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιείται και ως χώρος συγκέντρωσης μικρών ομάδων επισκεπτών 

στους οποίους θα δίνονται οι πρώτες πληροφορίες που αφορούν το κέντρο, όπως το 

σκοπό, διαρρύθμιση και τα εκθέματα που παρουσιάζει. Το ωφέλιμο εμβαδόν του χώρου 

προτείνεται όπως είναι μέχρι 40 m². 

  
Δ.3.3 Γραφείο 

Το γραφείο να είναι επαρκές για 2-3 άτομα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιβλιοθήκη. 

Μπορεί να είναι μέρος του χώρου υποδοχής σε συνέχεια του πάγκου εξυπηρέτησης 

επισκεπτών ή ξεχωριστός θάλαμος με ωφέλιμο εμβαδόν γύρω στα 16 m².  
 

Δ.3.4 Αίθουσα / αίθουσες εκθεμάτων  

Είναι οι χώροι στους οποίους θα παρουσιάζονται τα εκθέματα του Κέντρου με διάφορες 

μεθόδους. Οι αίθουσες μπορεί να χωρίζονται ανάλογα με τις κατηγορίες των στοιχείων 

που επιδιώκουν να προβάλουν ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίος θάλαμος. 

Η προβολή των εκθεμάτων μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως χρήση 

πολυμέσων – touch screens, διοραμάτων (γυάλινες προσθήκες με τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις οικοσυστημάτων), με μεθόδους αλληλεπίδρασης επισκέπτη και 

διαδραστικά παιχνίδια, ταινία προβολής, μακέτες, ομοιώματα, φωτογραφικό υλικό, 

σκίτσα, ζωγραφιές, γλυπτά, άλλα έντυπα μέσα ή άλλες μόνιμες ή προσωρινές μεθόδους 

που θα εξυπηρετούν το σκοπό του κέντρου. 

Για την καλύτερη προβολή των εκθεμάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία για 

κατάλληλο φωτισμό, χρωματισμό και κλιματισμό/αερισμό των χώρων.  
 

Δ.3.5 Αίθουσα προβολών 

Σκοπός της αίθουσας είναι η προβολή ταινίας μικρού μήκους σχετικής με το περιεχόμενο 

το κέντρου, καθώς και η δυνατότητα παροχής και οργάνωσης ημερίδων ή διαλέξεων. Για 

το σκοπό αυτό, πρέπει να είναι χωρητικότητας 30 - 50 καθήμενων ατόμων, να υπάρχει 

πρόνοια για οθόνη προβολής και συσκότισης του χώρου και οι σειρές των καθισμάτων 

να έχουν υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή 

ακουστική της αίθουσας. 

Δ.3.6 Αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / Εργαστήριο 

Η αίθουσα δύναται να περιέχει 2 θαλάμους, ένα για βασική μελέτη και εκπαίδευση και 

ένα ως μικρό εργαστήριο / παρασκευαστήριο. Ο θάλαμος για βασική μελέτη να 

εξυπηρετεί την παρατήρηση και έρευνα τμημάτων φυτών, ζώων, εντόμων και 

γεωλογικών δειγμάτων. Η αίθουσα να είναι εξοπλισμένη με μικροσκόπια και 

στερεοσκόπια, καθώς και με βιβλιοθήκη. 

Το εργαστήριο να είναι εξοπλισμένο με πάγκο εργασίας, νιπτήρες εργαστηρίου και 

πάγκους και ερμαράκια για φύλαξη αναγκαίων υλικών εργαστηρίου. Ο χώρος αυτός 

πρέπει να προνοεί κατάλληλο εξαερισμό. 
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Δ.3.7 Αποθήκη 
Χώρος με ωφέλιμο εμβαδόν γύρω στα 10m² για αποθήκευση ειδών καταστήματος, 

υλικών καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού. 
 

Δ.3.8 Χώροι υγιεινής 
Το κτήριο να περιλαμβάνει χώρο υγιεινής με αποχωρητήριο και νιπτήρα ξεχωριστά για 

άντρες, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και αποχωρητήρια προσωπικού. 

Δ.3.9 Κουζίνα προσωπικού 
Το κέντρο μπορεί να διαθέτει μικρή κουζίνα για τις ανάγκες του προσωπικού που 

εργάζεται στο χώρο με προτεινόμενο εμβαδόν τα 8 m². 

Δ.3.10 Εξωτερικοί χώροι 
Η τοπιοτέχνιση των εξωτερικών χώρων να δένει ομαλά με το φυσικό περιβάλλον και να 

έχει επιμορφωτικούς σκοπούς σύμφωνα με το σκοπό της ανάπτυξης. Συστήνεται όπως 

οι εξωτερικοί χώροι έχουν τη μορφή βοτανικού κήπου και διαθέτουν διαδραστικές 

μεθόδους εκμάθησης και ψυχαγωγίας. 

Δ.4 Άλλες προϋποθέσεις 

 Οι εγκαταστάσεις να διαθέτουν κλιματισμό και εξαερισμό. 

 Το κέντρο να διαθέτει εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. 
 

Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ 
Θέση θέας είναι το έργο το οποίο προσφέρει στον επισκέπτη απρόσκοπτη αισθητική 

απόλαυση της θέας και του τοπίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την προβολή ανοικτού 

ορίζοντα με συνθετικές μορφές δασικού τοπίου, πολιτιστικών στοιχείων και άλλων 

σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. 

Μια αίτηση για δημιουργία θέσης θέας πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση, τα 

περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Η ονομασία της θέσης θέας, 

 γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή του σημείου θέας, άλλες 

συναφείς αναπτύξεις δασικής αναψυχής και το παρακείμενο δάσος (χλωρίδα, 

πανίδα), 

 πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, υψόμετρο, 

παρακείμενα χωριά, συγκοινωνία), 

 ρητή αναφορά για παρουσία/απουσία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, 

 πληροφορίες για τα στοιχεία ενδιαφέροντος που θα προβάλλονται από το σημείο 

θέας, 

 πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Ακολουθούν οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες στα πλαίσια του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για τη 

δημιουργία Θέσεων Θέας στα δάση της Κύπρου. 
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Η Θέση Θέας δημιουργείται σε κατάλληλα σημεία που εφάπτονται δρόμου και 

εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο διερχόμενους ταξιδιώτες. Κατά την επιλογή του σημείου για 

δημιουργία της θέσης θέας πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία και 

διαχείριση της παρακείμενης βλάστησης, η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την 

απρόσκοπτη θέα προς τα σημεία ενδιαφέροντος. Ο χώρος του σημείου θέας πρέπει να 

επαρκεί για την πρόσκαιρη παραμονή έξι τουλάχιστον επισκεπτών. 

Η κλίση του καταστρώματος της θέσης θέας να είναι 1 - 2% για λόγους ασφάλειας και 

αποστράγγισης του εδάφους. Για τη διαμόρφωση του χώρου, στον οποίο θα 

δημιουργηθεί η θέση θέας και μόνο, σε επίπεδη επιφάνεια, μπορεί να κατασκευαστούν 

τοίχοι αντιστήριξης ή ξερολιθιές. Οι ξερολιθιές πρέπει να είναι κατασκευασμένες με 

τοπική πέτρα και με τρόπο που θα επιτρέπουν στα νερά της βροχής να τον διαπερνούν. 

Οι τοίχοι αντιστήριξης να διαθέτουν οπές διαμέτρου 10 εκατοστών, κατάλληλες για 

φωλεοποίηση ειδών άγριας ζωής, όπως η σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca. 

Να δημιουργείται χώρος στάθμευσης δυναμικότητας δύο αυτοκινήτων και πέντε 

ποδηλάτων τουλάχιστον, όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης σε 

απόσταση που μπορεί να διανυθεί πεζή σε δέκα λεπτά. Στο χώρο στάθμευσης να 

υπάρχει σηματοδότηση εάν το σημείο θέας είναι προσπελάσιμο από άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Μεταξύ του χώρου στάθμευσης και του σημείου θέας πρέπει να υπάρχει 

απρόσκοπτη νόμιμη προσπέλαση.  

 

Ε.1 Κατασκευές 
Οι διάφορες κατασκευές που μπορεί να περιλαμβάνονται σε μια θέση θέας πρέπει να 

συνάδουν με το περιβάλλον και να είναι φιλικές προς αυτό και να είναι σύμφωνα με τις 

πολεοδομικές διατάξεις, όπου χρειάζεται. Ενδεικτικές κατασκευές είναι οι πιο κάτω: 

 

Ε.1.1 Εξέδρα παρατήρησης  
Η εξέδρα παρατήρησης μπορεί να είναι απλή επίπεδη επιφάνεια του φυσικού εδάφους 

ή πετρώματος ή επιστρωμένη με χαλίκια ή επιφάνεια από μπετόν, πέτρα ή ξύλο. Να 

διαθέτει θέσεις καθίσματος, μέχρι 6 ατόμων, σε ξύλινα παγκάκια ή άλλη παρόμοια 

κατασκευή. Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση του κοινού να διαθέτει βάθρο 

προσανατολισμού, καθώς επίσης, μπορεί να διαθέτει και τηλεσκοπικό εξοπλισμό. Για 

την προστασία του επισκέπτη από τις καιρικές συνθήκες προτείνεται όπως 

κατασκευάζεται μικρό στέγαστρο το οποίο θα καλύπτει τις θέσεις καθίσματος, το βάθρο 

προσανατολισμού και εφόσον υπάρχει, τον όποιον τηλεσκοπικό εξοπλισμό. 
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Ε.1.2 Περιφράξεις ασφάλειας 
Για την προστασία του κοινού, σε περίπτωση απότομων γκρεμνών παρά την εξέδρα 

παρατήρησης, να κατασκευάζονται περιφράξεις ασφάλειας. Αυτές να είναι 

κατασκευασμένες ως ξύλινα κιγκλιδώματα ή μπορεί να χρησιμοποιείται η παρακείμενη 

φυσική βλάστηση. Το ύψος των περιφράξεων ασφαλείας να μην εμποδίζει την απόλαυση 

της θέας και γι’ αυτό, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο και 20 εκατοστά. 
 

Ε.1.3 Σκυβαλοδοχεία 
Να τοποθετούνται σε βάσεις 1-2 μικρά σκυβαλοδοχεία χωρητικότητας 100 λίτρων 

περίπου. Προτείνεται όπως είναι επενδυμένα με ξύλο και να διαθέτουν καπάκι ή άλλη 

προστασία από πτηνά και άλλα είδη άγριας ζωής.  

   
Ε.1.4 Ενημερωτική πινακίδα  
Τοποθετείται στην εξέδρα παρατήρησης και παρέχει βασικές πληροφορίες για το έργο, 

όπως την ονομασία του σημείου θέας, γεωγραφικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες για 

το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, πληροφορίες πρέπει να 

δίνονται για πιθανούς κινδύνους και πληροφορίες που αφορούν τη σύνδεση της θέσης 

θέας με άλλες αναπτύξεις υπαίθριας αναψυχής. 
 

Ε.1.5 Δείκτες πορείας  
Στην περίπτωση που η εξέδρα παρατήρησης ενώνεται με το χώρο στάθμευσης με μονοπάτι, 

να τοποθετούνται 1-2 δείκτες πορείας για την πορεία πρόσβασης στη θέση θέας. 
 

Ε.1.6 Βάθρο προσανατολισμού 
Στην εξέδρα παρατήρησης τοποθετείται βάθρο με σχέδιο ή χάρτη με αναφορά σε κύρια 

στοιχεία παρατήρησης και προσανατολισμού. Ο χάρτης ή το σχέδιο να τοποθετούνται 

σε τσιμεντένια βάση ή να στηρίζεται σε ξύλινα ή γαλβανιζέ στηρίγματα και η επιφάνεια 

του να έχει τέτοια κλίση (περίπου 30%) που να επιτρέπει στον επισκέπτη να διαβάζει το 

σχέδιο. Το ύψος της βάσης να είναι γύρω στο ένα μέτρο. 

 

Ε.1.7 Πρόσβαση 
Σε περίπτωση ανάγκης για κατασκευή πρόσβασης προς το σημείο θέας, αυτή πρέπει να 

είναι μέσω μονοπατιού και πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα 

θεματικά μονοπάτια (βλέπε Δ). 
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Ζ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 

Η δράση αφορά την ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων δασικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσω της ανάπλασης χώρων που σχετίζονται με δραστηριότητες 

παλαιότερων εποχών στα δάση. Τα παραδοσιακά στοιχεία που θα αναδειχτούν θα 

πρέπει να έχουν εγκαταλειφθεί και η οποιαδήποτε συναφή με αυτά δραστηριότητα να 

έχει εκλείψει τα τελευταία 40 χρόνια. Συγκεκριμένα η αίτηση να αφορά ανάδειξη 

καμινιών παραγωγής πίσσας, μάντρες, γεφύρια, νερόμυλους, πηγάδια, κρησφύγετα, 

δασικούς σταθμούς, καταλύματα και άλλα συναφή. Σκοπός της δράσης είναι η 

δημιουργία επισκέψιμων, επιδεικτικών έργων που θα συμβάλλουν στην προβολή και 

διάδοση δασικών δραστηριοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της 

επένδυσης. 

Ως εκ τούτου τα αναδεικνυόμενα στοιχεία πρέπει να αναστηλώνονται ή 

κατασκευάζονται σύμφωνα με την παραδοσιακή κατασκευή ή την οποιαδήποτε τοπική 

διαφοροποίηση και τροποποίηση. Συνεπώς, η δημιουργία μελέτης και εκπόνησης 

σχεδίου είναι απαραίτητη για την επιτυχία του έργου και τη μείωση του κινδύνου 

δημιουργίας ζημιών στο χώρο.  

Μια αίτηση για Ανάδειξη στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρέπει να συνοδεύεται με 

έκθεση, τα περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την ονομασία του αναδεικνυόμενου χώρου, 

 γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή, άλλες συναφείς αναπτύξεις 

δασικής αναψυχής και το παρακείμενο δάσος (χλωρίδα, πανίδα), 

 πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία, 

παρακείμενα χωριά, άλλες σημαντικές αναπτύξεις), 

 ρητή αναφορά για παρουσία/απουσία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, 

 πληροφορίες και το ιστορικό του αναδεικνυόμενου στοιχείου, 

 πληροφορίες για την υφιστάμενη χρήση και η προβλεπόμενη κατάσταση με 

ενσωματωμένο χωροταξικό σχέδιο μετά την εφαρμογή του σχεδίου, 

 πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Η ανάπλαση των χώρων της ανάπτυξης να προκύπτει μέσα από σχέδια 

διαμόρφωσης/ανάπλασης και να συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα 

σχέδια πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της διατήρησης και 

διαφύλαξης του παραδοσιακού χαρακτήρα των αναδεικνυόμενων στοιχείων και του 

φυσικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με αυτά.  

Να δημιουργείται χώρος στάθμευσης δυναμικότητας δύο αυτοκινήτων τουλάχιστον 

όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης σε απόσταση που μπορεί να 

διανυθεί πεζή σε δέκα λεπτά. Στο χώρο στάθμευσης να υπάρχει σηματοδότηση εάν ο 

χώρος της ανάπλασης είναι προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μεταξύ του 

χώρου στάθμευσης και του στοιχείου πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη νόμιμη 

προσπέλαση για πεζούς.  

Εκτός από την αναστήλωση/αναπαλαίωση των στοιχείων, στο χώρο μπορεί να 

κατασκευάζονται υποδομές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι 
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διάφορες κατασκευές πρέπει να συνάδουν με το περιβάλλον και να είναι φιλικές προς 

αυτό και να είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, όπου χρειάζεται. Ενδεικτικές 

κατασκευές είναι οι πιο κάτω: 

 

Ζ.1. Εξέδρα παρατήρησης  

Η εξέδρα παρατήρησης του αναδεικνυόμενου στοιχείου μπορεί να είναι απλή επίπεδη 

επιφάνεια του φυσικού εδάφους ή πετρώματος είτε επιφάνεια από μπετόν, επενδυμένο 

με τοπική πέτρα ή ξύλο. Πρέπει να είναι σε θέση, από την οποία ο επισκέπτης θα μπορεί 

να παρατηρεί και να απολαμβάνει το αναπλασμένο στοιχείο. Να διαθέτει θέσεις 

καθίσματος τουλάχιστον για 6 άτομα, σε ξύλινα παγκάκια ή άλλη παρόμοια κατασκευή.  

Ζ.2. Περιφράξεις ασφάλειας 

Για την προστασία του κοινού και σε περίπτωση απότομων γκρεμνών, να 

κατασκευάζονται περιφράξεις ασφάλειας παρά την εξέδρα παρατήρησης. Αυτές να είναι 

κατασκευασμένες ως ξύλινα κιγκλιδώματα ή μπορεί να χρησιμοποιείται η παρακείμενη 

φυσική βλάστηση. Το ύψος των περιφράξεων ασφαλείας να μην εμποδίζει την 

παρατήρηση του στοιχείου και γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο και 20 

εκατοστά. 

Ζ.3. Σκυβαλοδοχεία 

Να τοποθετούνται σε βάσεις 1-2 μικρά σκυβαλοδοχεία χωρητικότητας 100 λίτρων 

περίπου. Προτείνεται όπως είναι επενδυμένα με ξύλο και να διαθέτουν καπάκι ή άλλη 

προστασία από πτηνά και άλλα είδη άγριας ζωής.  

Ζ.4. Ενημερωτική πινακίδα  

Τοποθετείται σε θέση που θεωρείται ως είσοδος και παρέχει βασικές πληροφορίες για 

το έργο, όπως την ονομασία, τις δραστηριότητες και τα δασικά είδη που σχετίζονταν με 

αυτό, την εποχή που ήταν σε χρήση, ιστορίες που σχετίζονται με αυτό και πληροφορίες 

για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, να δίνονται πληροφορίες 

που αφορούν τη σύνδεση του στοιχείου με άλλες αναπτύξεις υπαίθριας αναψυχής. 

Ζ.5. Δείκτες πορείας  
Στην περίπτωση που το στοιχείο ενώνεται με το χώρο στάθμευσης με μονοπάτι, να 

τοποθετούνται 1-2 δείκτες πορείας για την πορεία πρόσβασης προς το στοιχείο. 

Ζ.6. Πρόσβαση 
Σε περίπτωση ανάγκης για κατασκευή πρόσβασης προς το στοιχείο, αυτή πρέπει να είναι 

μέσω μονοπατιού και πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα θεματικά 

μονοπάτια (βλέπε Δ). 
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Η. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
 
Η δράση αφορά την ανάδειξη δασικών αιωνόβιων δέντρων και θάμνων που είναι 

καταγεγραμμένα ως Μνημεία της Φύσης σε μητρώο που διατηρεί το Τμήμα Δασών. Τα 

δέντρα/θάμνοι που θα αναδειχτούν θα πρέπει να έχουν ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις 

και να διαφέρουν αισθητά από τα παρακείμενα άτομα του ιδίου είδους.  

Προτεραιότητα επιλογής να έχουν τα δέντρα τα οποία συνδέονται με παραδόσεις, 

θρύλους και ιστορικά/πολιτιστικά στοιχεία του τόπου και παράλληλα να συνδέονται με 

άλλα είδη δασικής αναψυχής. Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία επισκέψιμων 

έργων που θα συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της αξίας του αιωνόβιου δέντρου 

με παράλληλη περιποίηση του δέντρου και του γύρω χώρου για μείωση των κινδύνων 

που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του. 

Ως εκ τούτου θα υλοποιούνται οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις οι οποίες να είναι 

συμβατές με πρακτικές δεντροχειρουργικής και θα σκοπεύουν στη βελτίωση της 

ζωτικότητας του δέντρου/θάμνου. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν κλαδεύσεις νεκρών 

κλάδων, μείωση του βάρους της κόμης, επικάλυψη πληγών, αντιμετώπιση σήψεων, 

μέτρα άρδευσης και αποστράγγισης του εδάφους και ενίσχυση της σταθερότητας του 

δέντρου με κατάλληλα υποστηρίγματα.  

Πέραν της δασοκομικής περιποίησης του δέντρου/θάμνου και της παρακείμενης 

βλάστησης μπορεί επιπλέον να γίνεται ανάπλαση του γύρω χώρου με ελαφριές 

κατασκευές για την υποδοχή των επισκεπτών. Στα πλαίσια αυτά και στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης ή το αιωνόβιο δέντρο δε συνδέεται με άλλες 

μορφές αναψυχής, να δημιουργείται χώρος στάθμευσης δυναμικότητας δύο 

αυτοκινήτων τουλάχιστον σε απόσταση που μπορεί να διανυθεί πεζή σε δέκα λεπτά. Στο 

χώρο στάθμευσης να υπάρχει σηματοδότηση εάν ο χώρος της ανάπλασης είναι 

προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μεταξύ του χώρου στάθμευσης και του 

στοιχείου πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη νόμιμη προσπέλαση για πεζούς.  

Μια αίτηση για Ανάδειξη Αιωνόβιων δέντρων πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση, τα 

περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την κοινή και τη λατινική ονομασία του δέντρου. 

 Γενικές πληροφορίες για το είδος του δέντρου (π.χ. ανθοφορία, φύλλωμα, είδος 

καρπού, μέσο ύψος, χρήσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες). 

 Πληροφορίες για την ηλικία του δέντρου και την μέθοδο καθορισμού του, το 

ύψος και την περίμετρό του και ιστορικά, παραδοσιακά στοιχεία που συνδέονται 

με το συγκεκριμένο δέντρο, όπως και τους λόγους που το διαφοροποιούν από τα 

υπόλοιπα παρακείμενα δέντρα). 

 Γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή, και τη σύνδεση του δέντρου με 

άλλες αναπτύξεις δασικής αναψυχής. 

 Πληροφορίες για τη θέση του δέντρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία 

και προσβασιμότητα). 

 Πληροφορίες για την υφιστάμενη χρήση, τα προβλήματα που παρουσιάζει το 

δέντρο και ο χώρος και πως αυτά επιλύονται μέσα από το σχέδιο ανάδειξης. 
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 Πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας 

Οι διάφορες κατασκευές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών πρέπει να 

συνάδουν και να είναι φιλικές με το περιβάλλον. Ενδεικτικές κατασκευές είναι οι πιο 

κάτω: 

Η.1. Περιφράξεις ασφάλειας 
Σε περίπτωση απότομων γκρεμνών και βόσκησης, για την προστασία του κοινού και του 

δέντρου/θάμνου να κατασκευάζονται περιφράξεις ασφάλειας. Αυτές να είναι 

κατασκευασμένες ως ξύλινα κιγκλιδώματα ή μπορεί να χρησιμοποιείται η παρακείμενη 

φυσική βλάστηση. Το ύψος των περιφράξεων ασφαλείας να μην ξεπερνά το 1 μέτρο και 

20 εκατοστά. 

Η.2. Σκυβαλοδοχεία 
Να τοποθετείται σε βάση 1 μικρό σκυβαλοδοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων περίπου 

(εικόνα στο Κεφ.Ζ3). Προτείνεται όπως είναι επενδυμένο με ξύλο και να διαθέτει καπάκι 

ή άλλη προστασία από πτηνά και άλλα είδη άγριας ζωής.  

Η.3. Ενημερωτική πινακίδα  
Τοποθετείται σε περίοπτη θέση και παρέχει βασικές πληροφορίες για το δέντρο, όπως 

την ονομασία, τη βιολογία του, την ηλικία και την στηθαία περίμετρο, τη μέθοδο 

εύρεσης της ηλικίας, ιστορίες που σχετίζονται με αυτό και πληροφορίες για το 

διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, να δίνονται πληροφορίες που 

αφορούν τη σύνδεση του στοιχείου με άλλες αναπτύξεις υπαίθριας αναψυχής. Στο χώρο 

να τοποθετείται και ξύλινο παγκάκι για τους επισκέπτες. 

Η.4. Πρόσβαση και Δείκτες πορείας  
Σε περίπτωση ανάγκης για κατασκευή πρόσβασης προς το στοιχείο, αυτή πρέπει να είναι 

μέσω μονοπατιού και πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα θεματικά 

μονοπάτια (βλέπε Γ). Εάν το στοιχείο ενώνεται με το χώρο στάθμευσης με μονοπάτι, να 

τοποθετούνται 1-2 δείκτες πορείας για την πορεία πρόσβασης προς το στοιχείο. 

Η.5. Αντιδιαβρωτικά έργα 
Γενικά, για βελτίωση της υδρολογικής κατάστασης, μείωσης του κινδύνου διάβρωσης 

και διατήρησης του ριζικού συστήματος του δέντρου δύναται να κατασκευάζεται 

προστατευτική βαθμίδα τύπου ξερολιθιάς η οποία θα επιχωματώνεται, νοουμένου ότι 

εξασφαλίζεται ο αερισμός του εδάφους. Επιπρόσθετα εάν χρειάζεται το έδαφος να 

βελτιώνεται με εδαφοβελτιωτικά. 

Θ. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ (infokiosk- shelders) 
Τα στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) αναφέρονται σε κατασκευές 

που σκοπεύουν στην ενημέρωση του κοινού μέσω ενημερωτικών πινακίδων για το 

παρακείμενο δάσος, τις υποδομές που προσφέρονται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Τα στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού τοποθετούνται σε επίπεδες πλατείες ή 

πλατύσματα που δημιουργούνται παραπλεύρως εγγεγραμμένου δρόμου ή δασικού 

δρόμου σε κομβικά σημεία των δασών. Ως κομβικά σημεία θεωρούνται θέσεις σε 

διασταυρώσεις δρόμων ή κοντά σε άλλες μορφές αναψυχής όπως είναι οι εκδρομικοί 

και κατασκηνωτικοί χώροι.  
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης ή το έργο δε συνδέεται 

με άλλες μορφές αναψυχής, να δημιουργείται χώρος στάθμευσης δυναμικότητας δύο 

αυτοκινήτων και πέντε ποδηλάτων.  

Μια αίτηση για δημιουργία στεγάστρου ενημέρωσης του κοινού πρέπει να συνοδεύεται 

με έκθεση, τα περιεχόμενα της οποίας να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την ονομασία της περιοχής και της τοποθεσίας που θα δημιουργηθεί. 

 Γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή, το καθεστώς προστασίας και 

άλλες πληροφορίες για το παρακείμενο δάσος (χλωρίδα, πανίδα) καθώς και τι 

προσφέρει στην κοινωνία. 

 Τις υποδομές δασικής αναψυχής της ευρύτερης περιοχής και την 

προσβασιμότητά τους από το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

διακινούμενων με τροχοκάθισμα. 

 Πληροφορίες για τη θέση του χώρου (γεωγραφικές πληροφορίες, συγκοινωνία, 

παρακείμενα χωριά, άλλες σημαντικές αναπτύξεις). 

 Ρητή αναφορά για παρουσία/απουσία προστατευόμενων στοιχείων του 

περιβάλλοντος (Φυτά Ερυθρού Βιβλίου και άλλα είδη που προστατεύονται από 

την εθνική Νομοθεσία) στο χώρο της ανάπτυξης, πιθανές επιπτώσεις σε αυτά από 

την ανάπτυξη και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων. 

 Περιγραφή για πολιτιστικά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία της ευρύτερης 

περιοχής. 

 Τους κανόνες συμπεριφοράς των επισκεπτών. 

 Πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Οι διάφορες κατασκευές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών πρέπει να 

συνάδουν και να είναι φιλικές με το περιβάλλον. Ενδεικτικές κατασκευές είναι οι πιο 

κάτω: 

Θ.1. Στέγαστρο ή ανοιχτό υποστατικό 
Να είναι κατασκευασμένο από μπετόν επιστρωμένο με τοπική πέτρα από την εξωτερική 

πλευρά ή κατασκευασμένη με ξύλο, χάλυβα ή άλλα συναφή υλικά που συνάδουν με το 

περιβάλλον. Τα στέγαστρα να σχηματίζουν ορθογώνιο σχήμα ή σχήμα Π, Γ ή άλλες 

παραλλαγές. Οι διαστάσεις του να επιτρέπουν την ανάρτηση πινακίδων μήκους ενός 

μέτρου περίπου. Ο χώρος ανάρτησης των πινακίδων να είναι στεγασμένος. Το ύψος του 

υποστατικού να είναι το μέγιστο 2,40 μέτρα και το πάνω μέρος των πινακίδων να είναι 

σε ύψος 1,80m. 
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Θ.2. Περιφράξεις ασφάλειας 
Σε περίπτωση απότομων γκρεμνών και για την προστασία του κοινού να 

κατασκευάζονται περιφράξεις ασφάλειας. Αυτές να είναι κατασκευασμένες ως ξύλινα 

κιγκλιδώματα ή μπορεί να χρησιμοποιείται η παρακείμενη φυσική βλάστηση. Το ύψος 

των περιφράξεων ασφαλείας να μην ξεπερνά το 1 μέτρο και 20 εκατοστά. 

Θ.3. Σκυβαλοδοχεία 
Να τοποθετείται σε βάση, 1 μικρό σκυβαλοδοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων περίπου 

(εικόνα στο Κεφ.Ζ3). Προτείνεται όπως είναι επενδυμένο με ξύλο και να διαθέτει καπάκι 

ή άλλη προστασία από πτηνά και άλλα είδη άγριας ζωής.  

Θ.4. Ενημερωτικές πινακίδες  
Τοποθετούνται στο υποστατικό και παρέχουν βασικές πληροφορίες για το δάσος, όπως 

τη χλωρίδα, την πανίδα, τους οικότοπους και το καθεστώς προστασίας. Επιπρόσθετα, 

ενημερώνεται ο αναγνώστης για το ιστορικό του δάσους, τη σημασία του, τις υποδομές 

που προσφέρει και πληροφορίες για το διαχειριστή του μαζί με τρόπους επικοινωνίας. 

Επίσης, να αναρτώνται κανόνες συμπεριφοράς για την προστασία, τόσο του δάσους όσο 

και του επισκέπτη. Οι πληροφορίες αναγράφονται σε δυο τουλάχιστον γλώσσες. Στο 

χώρο μπορεί να τοποθετείται και ξύλινο παγκάκι για τους επισκέπτες. 

Θ.5. Πρόσβαση και Δείκτες πορείας  
Σε περίπτωση ανάγκης για κατασκευή πρόσβασης προς το στοιχείο, αυτή πρέπει να είναι 

μέσω μονοπατιού και πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα θεματικά 

μονοπάτια (βλέπε Δ). Εάν το στοιχείο ενώνεται με το χώρο στάθμευσης με μονοπάτι, να 

τοποθετούνται 1-2 δείκτες πορείας για την πορεία πρόσβασης προς το στοιχείο.  

 

Ι. ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ / ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
Ι.1 Υδατοσυλλογές 
Η δημιουργία μικρών τεχνητών υδατοσυλλογών (ποταμοφρακτών) είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης για δημιουργία υγροτόπων προς όφελος της 

βιοποικιλότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το γλυκό νερό. Εφαρμόζεται με τη 

μορφή ενός εμποδίου κατά πλάτος του ποταμού που προκαλεί τη συγκέντρωση 

επιφανειακού νερού πίσω από την κατασκευή, επιτρέποντας στην επιπλέον ποσότητα 

νερού να υπερχειλίσει.  

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τεχνητών υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, όπως οι 

ποταμοφράκτες, θα πρέπει να εστιάζει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για 

το γρήγορο εποικισμό τους από την άγρια ζωή και περιλαμβάνει την κατάλληλη επιλογή 

της θέσης, των υλικών και τη λογική των ελάχιστων δυνατών παρεμβάσεων. Συνεπώς, 

θα επιλέγεται ένα στενό σημείο της κοίτης ενός ρυακιού με βραχώδεις και σταθερές 

όχθες και υπόστρωμα με ύψος και μήκος τέτοιο ώστε ανάντη του να σχηματίζεται μικρή 

υδατοσυλλογή με ενδεικτική επιφάνεια περίπου 30 – 60 m2. 

Για τη δημιουργία του ποταμοφράκτη προτείνεται η χρήση συρματοκιβωτίων, 

κατασκευασμένα με εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης ως 

παραλληλεπίπεδα, ενδεικτικού μήκους 2,00m, πλάτους 1,00m και ύψους 0,50-1,00m, τα 

οποία γεμίζονται με κροκάλες ή φυσικούς λίθους. Οι διαστάσεις της πέτρας να είναι 
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τέτοιες που θα αποτρέπει την κίνησή της εντός του συρματοκιβωτίου, αλλά θα επιτρέπει 

την εναπόθεση φερτών υλικών για τη μελλοντική υποβοήθηση της ανάπτυξης 

βλάστησης και ενσωμάτωσης του έργου στο περιβάλλον.  

Τα συρματοκιβώτια τοποθετούνται σε σειρές που σχηματίζουν σκαλιά. Για αντιμετώπιση 

της διάβρωσης και της συγκράτησης του νερού κατασκευάζεται κατάλληλο πέδιλο και 

τσιμεντένια φτερά στα πλευρά. 

Ι.2. Ξερολιθιές 
Οι ξερολιθιές κατασκευάζονται με σκοπό την παροχή καταφυγίου σε είδη πανίδας 

(μικροπούλια, ερπετά, έντομα κ.ά.). Για κάθε αίτηση, οι ξερολιθιές θα σχεδιάζονται σε 

μέρη των 20-50 τρεχούμενων μέτρων, τοποθετημένες κατά μήκος των φυσικών ισοϋψών 

της περιοχής. Όλα τα μέρη ξερολιθιάς που εντάσσονται σε ένα έργο θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρα από το κέντρο του έργου που πρέπει να προκαθορίζεται.  

Το μέγιστο συνολικό μήκος των μερών της ξερολιθιάς για κάθε αίτηση δε θα υπερβαίνει 

τα 200 τρεχούμενα μέτρα, με τα 100 τρεχούμενα μέτρα ανά αίτηση να θεωρούνται 

ικανοποιητικά για το σκοπό του έργου.  

Οι ξερολιθιές θα κατασκευάζονται από πέτρα της περιοχής που θα προμηθεύεται ο 

αιτητής από Λατομεία/Μεταλλεία είτε από το Κρατικό Δάσος μετά από έγκριση και 

υπόδειξη του χώρου συλλογής από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών.  

Οι πέτρες δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλες ούτε πολύ μικρές και θα πρέπει να 

τοποθετούνται 18-20 πέτρες/m2 στην πρόσοψη και 90-100 πέτρες/m3 στην εσωτερική 

πλευρά του κτίσματος. Το ελάχιστο πάχος της ξερολιθιάς θα είναι 50-60cm με βέλτιστο 

το 1m και το ύψος της θα κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος του πρανούς το οποίο θα 

στηρίζει, με ελάχιστο και πιο ικανοποιητικό ύψος τα 100 cm.  

Κάτω από τη βάση της ξερολιθιάς θα γίνεται εκσκαφή (θεμέλιο) βάθους περίπου 20 

εκατοστών με επίπεδη επιφάνεια κατά μήκος και κλίση περίπου 8-10% προς το πρανές 

της πλαγιάς (προς τα μέσα). Η ίδια κλίση θα υπάρχει και στο ύψος, δηλαδή οι πέτρες της 

βάσης θα βρίσκονται πιο έξω από τις πέτρες στο πιο ψηλό σημείο με κλίση 8-10%. 

Εκσκαφή θα πρέπει να γίνεται και στο πρανές στην πίσω πλευρά της ξερολιθιάς, ώστε, 

να είναι κάθετο ή με κλίση 8-10% προς τα μέσα. Σε σημεία που δεν είναι δυνατή η 

διαμόρφωση του πρανούς με την εκσκαφή, η μέσα πλευρά της ξερολιθιάς θα γεμίζεται 

με πέτρες και όχι με χώμα ή άλλα υλικά. 

Δε θα χρησιμοποιείται μπετόν, με εξαίρεση στο θεμέλιο, καθώς και στην τελευταία 

στρώση της κορυφής της ξερολιθιάς για λόγους στερεότητας του κτίσματος. Η όψη της 

ξερολιθιάς θα είναι επίπεδη, χωρίς εξοχές ή εσοχές μεγαλύτερες από 5cm. Οι πέτρες στις 

διαδοχικές στρώσεις θα επικαλύπτουν η μια την άλλη (θα σταυρώνονται μεταξύ τους), 

ώστε, η ξερολιθιά να είναι στερεή και να μη δημιουργούνται μεγάλα ανοίγματα. Για 

δημιουργία κατάλληλων κοιλοτήτων για φωλεοποίηση άγριων πουλιών, προτείνεται η 

χρήση πήλινων σωλήνων μήκους 50cm και διαμέτρου 10cm. Το χαλίκωμα (τοποθέτηση 

μικρότερων χαλικιών) για να κλείνουν μεγάλες τρύπες θα γίνεται καθώς κτίζεται η 

ξερολιθιά και όχι στο τέλος. 
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Ι.3. Τεχνητές Φωλιές άγριας πανίδας 
Η επιλογή του είδους των τεχνητών φωλιών και οι προδιαγραφές κατασκευής και 

τοποθέτησης καθορίζονται από τη θέση τοποθέτησης και τα είδη που έχουν καταγραφεί 

στην περιοχή. Συνεπώς, για το είδος και τις προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης 

τεχνητών φωλιών να ζητείται η άποψη και έγκριση του αρμόδιου κλάδου του Τομέα 

Πάρκων και Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασών. 
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1. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 
1.1 Γενικά 

 Όλα τα υλικά κατασκευής να συνάδουν με το περιβάλλον της γύρω περιοχής. 

 Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για τα καθίσματα και το καπάκι των 

τραπεζιών καθώς και για τα καθίσματα και την πλάτη των παγκακιών, πρέπει 

να είναι απαλλαγμένη από μεγάλους ρόζους και ρητίνη, να είναι 

πλανιαρισμένη και να έχει τις γωνιές αποστρογγυλωμένες. 

 Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συντηρηθεί με 

συντηρητικό, το οποίο να μην είναι τοξικό και γενικά επικίνδυνο για την 

υγεία. 

 Όπου το τραπέζι ή το παγκάκι συνοδεύονται από σκέπαστρο (κιόσκι), η 

οροφή να είναι κατασκευασμένη από πήλινα κεραμίδια ή άλλα 

προσομοιάζοντα υλικά ή από ξύλο. (σανίδια 15 Χ 2,5cm). 

1.2 Προδιαγραφές 

1.2.1 Τραπέζι 

 Τα τραπέζια να έχουν πλάτος 60 – 90cm και να φέρουν ενσωματωμένα ή 

ανεξάρτητα καθίσματα πλάτους 30cm. 

 Το ύψος του τραπεζιού ορίζεται σε 75cm. 

 Το ύψος τους καθίσματος ορίζεται σε 45cm. 

 Η απόσταση του καθίσματος από το καπάκι είναι 7,5cm. 

 Το μέσο μήκος του τραπεζιού να είναι 2 μέτρα εξυπηρετώντας 6 άτομα. 

 Τα τραπέζια που θα χρησιμοποιούνται από άτομα με τροχοκάθισμα δε θα 

φέρουν κάθισμα για χώρο ίσο με ένα ή δυο τροχοκαθίσματα και θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με το πιο κάτω σκίτσο. 

 
1.2.2 Παγκάκι 

 Τα παγκάκια να έχουν ύψος καθίσματος 45cm και ύψος ράχης (πάνω πλευρά) 

72,5cm. 

 Το πλάτος του καθίσματος είναι 30cm και το μέσο μήκος του παγκακιού είναι 

2 μέτρα. 

 Το πλάτος της ράχης είναι 15-25 cm. 
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1.2.3 Τραπέζι με στέγαστρο 

 Το τραπέζι με στέγαστρο εφαρμόζεται στους πασσάλους του στεγάστρου και 

πρέπει να έχει τις αναλογίες κατασκευής ενός κανονικού τραπεζιού, όπως 

φαίνονται στο 1.2.1. 

 Σημείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι το ύψος της στέγης από το 

έδαφος, το οποίο σε καμιά περίπτωση να μην είναι λιγότερο από 1,9 μέτρα. 

(χαμηλότερο σημείο). 

 Το στέγαστρο για παροχή καλής σκίασης πρέπει να εξέχει των καθισμάτων 

του τραπεζιού κατά 60cm. 

1.3 Συναρμολόγηση στήριξη 

 Όπου απαιτείται στήριξη της ξυλείας στο έδαφος να γίνεται με μεταλλικές 

λάμες και σκυρόδεμα. 

 Η ξυλεία να στηρίζεται σε λάμες με πολώνια και βίδες γαλβανιζέ. 

 Μεταξύ του σκυροδέματος και της ξυλείας, είτε αφήνεται χώρος αερισμού 

ξυλείας 1cm, είτε γίνεται ανύψωση /επέκταση του μπετόν για 5cm έχοντας 

τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με τη ξυλεία που θα δεχτεί και στο ενδιάμεσο 

ξύλου μπετόν εφαρμόζεται κατρόχαρτο ή άλλο μονωτικό υλικό. 

 Τα πολώνια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι διαμέτρου 8 – 12,5mm, και 

ανάλογου μήκους, έτσι που οι προεξοχές να μην υπερβαίνουν τα 5mm. 

2. ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΑ 
Γενικά τα σκυβαλοδοχεία: 

 αποτελούνται από δύο μέρη, τα σταθερά και τα κινητά. Το σταθερό μέρος 

που αποτελεί και το σκελετό να κατασκευάζεται από ξύλο ή πέτρα, και να 

συνάδει με το περιβάλλον της γύρω περιοχής. 

 να φέρουν υδατοστεγές καπάκι και να έχουν οπές αποστράγγισης. 

3. ΒΡΥΣΕΣ 
Γενικά: 

 πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα για 

χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού. 

 Να κατασκευάζονται από πέτρα της περιοχής ή από σκυρόδεμα επενδυμένο 

με πέτρα της περιοχής ή προσομοιάζουσα με αυτήν. 

 Γίνονται αποδεκτές επίσης βρύσες από κορμούς δέντρων. 

Προδιαγραφές 

 Μια βρύση μπορεί να φέρει δικό της αποθηκευτικό χώρο οπότε λαμβάνεται 

πρόνοια για τον καθαρισμό του, ή τροφοδοτείται από άλλη πηγή νερού, 

ντεπόζιτα κτλ.. 

 Το ύψος της βαλβίδας παροχής νερού να είναι 85cm από το έδαφος και 45cm 

από την έξω πλευρά της λεκάνης. 

 Η βαλβίδα να είναι τύπου press-button, με αυτόματο σύστημα διακοπής 

ροής. 
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 Το βάθος και το πλάτος της λεκάνης να είναι 30cm. 

 

4. ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ 
Γενικά 

 Η ψησταριά αποτελεί μέρος του συγκροτήματος για το άναμμα καρβούνων 

στο ψήσιμο σούβλας, αποτελούμενο από τον πάγκο με την πλάκα, το 

στέγαστρο και την καρβουνοθήκη. 

Προδιαγραφές 

Πάγκος 

 Ο πάγκος θα έχει ελάχιστο πλάτος 2 μέτρα έχοντας στο μέσο την πλάκα για 

ψήσιμο πλάτους 1,1 m και ύψος 0,8m. 

 Το μήκος πρέπει να είναι ανάλογο της δυναμικότητας της ψησταριάς. 

 Ο πάγκος πρέπει να είναι κατασκευασμένος με πέτρα της περιοχής ή με 

σκυρόδεμα επενδυμένο με πέτρα της περιοχής ή με πέτρα που να 

προσομοιάζει με αυτήν. 

 Η πλάκα στο πάνω μέρος να είναι από σκυρόδεμα τριφτό. 

Καρβουνοθήκη  

 Η καρβουνοθήκη θα είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5m από 

τον πάγκο, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε την κατεύθυνση του ανέμου. Είναι 

σχήματος Π με τις τρεις πλευρές να έχουν πάχος 0,40m και ύψος 0,80m, με 

χώρο απόρριψης 0,50m πλάτος και 1,1m βάθος. 

 Τα υλικά κατασκευής είναι τα ίδια με του πάγκου. 

 Ο χώρος θα κλείνει με μεταλλική ανασυρόμενη πόρτα σε οδηγούς και θα έχει 

χειρολαβή. 

Στέγαστρο 

 Ο πάγκος στεγάζεται με στέγαστρο μεταλλικού σκελετού και στέγη από 

μεταλλικά φύλλα επικάλυψης. 

 Η κατασκευή να είναι βαμμένη με χρώμα που να συνάδει με το περιβάλλον. 

 Το ύψος στο χαμηλότερο σημείο της στέγης να είναι 2,2m. 

5. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ – ΝΤΟΥΣ 
Γενικά 

 Τα αποχωρητήρια πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που να συνάδουν 

με το περιβάλλον της περιοχής. 

 Η τοιχοποιία εξωτερικά πρέπει να είναι κτίσμα από πέτρα της περιοχής ή 

επενδυμένη από πέτρα της περιοχής ή άλλη προσομοιάζουσα ή 

πλανιαρισμένη ξυλεία. 

 Η εσωτερική τοιχοποιία θα είναι επενδυμένη με πορσελάνη και το πάτωμα 

με κεραμικό. 

 Η στέγη θα είναι καλυμμένη με πήλινα κεραμίδια ή άλλα προσομοιάζοντα 

υλικά. 
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Προϋποθέσεις 

 Το συγκρότημα αποχωρητηρίων – ντους θα είναι ευρωπαϊκού τύπου. 

 Ένα από τα συγκροτήματα αποχωρητηρίων θα πρέπει να διαμορφωθεί, έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανάπηρους (είσοδος, λεκάνη, 

διάφορες χειρολαβές, προσπελάσιμο σε αναπηρικό καροτσάκι κτλ..). 

 Στα αποχωρητήρια για άνδρες να υπάρχει και αριθμός ουρητηρίων. 

Χώροι Στάθμευσης 
Ακολουθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τους χώρους στάθμευσης που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε έργο του 8.5.1 

«Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού» 

 Οι διαστάσεις για θέσεις αυτοκινήτου είναι 2,50Χ5,00 μέτρα και 3,30Χ5,00 

μέτρα για θέσεις αυτοκινήτων αναπήρων. 

 Κατά κανόνα και για λόγους ασφαλείας η έξοδος οχημάτων από το χώρο 

στάθμευσης προς δημόσιο δρόμο θα γίνεται με κίνηση των οχημάτων προς 

τα εμπρός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται και η έξοδος με 

όπισθεν κίνηση νοουμένου ότι δε θα επηρεάζεται η ασφάλεια και η 

λειτουργικότητα του οδικού δικτύου. 

 Το σχήμα και η θέση του χώρου στάθμευσης και ο γύρω χώρος να είναι 

κατάλληλα και επαρκή για την διακίνηση, είσοδο και έξοδο οχημάτων, προς 

και από το χώρο στάθμευσης. 

 Το ελεύθερο πλάτος του διαδρόμου διακίνησης των οχημάτων εντός του 

χώρου να είναι γύρω στα πέντε μέτρα. 

 Στην ανάγκη δημιουργίας κεκλιμένης εισόδου (ράμπας) προς το χώρο 

στάθμευσης, αυτή να έχει κλίση 12% με μεταβατικές επίπεδες επιφάνειες 

μήκους 5 μέτρων στην αρχή και στο τέλος της ράμπας.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Για τις Δράσεις 8.5.1 ΚΑΙ 8.5.2 
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Σχετικά με τα κριτήρια βαθμολόγησης αιτήσεων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 Όλες οι αποστάσεις υπολογίζονται σε οριζόντια ευθεία γραμμή επί χάρτου. 

 Απόσταση από χωριό σημαίνει την απόσταση του έργου από την πλατεία ή την 
εκκλησία του χωριού, όποιο από τα δυο είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο. 

 Σημείο αναφοράς του έργου για αποστάσεις και υψόμετρο είναι η αφετηρία για 
τα μονοπάτια και το χαμηλότερο σε υψόμετρο σημείο για τα υπόλοιπα έργα. 

 Σημείο αναφοράς για τις αποστάσεις από αστικά κέντρα είναι το εγγύτερο 
δημαρχείο (κτήριο) της πόλης. 

 Όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων (π.χ. 
υψόμετρο έργου) πρέπει να προσκομίζονται από τον αιτητή βάση σχετικού 
εντύπου. Η Μονάδα Εφαρμογής δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων. 
Το έντυπο έχει τίτλο «Χαρακτηριστικά Αίτησης» και συνοδεύει τα Κριτήρια 
Βαθμολόγησης των έργων.  

 Στην περίπτωση εξασφάλισης μόνιμης παροχής νερού ύδρευσης ή άρδευσης να 
επισυνάπτονται τα σχετικά συμφωνητικά, πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις. 

 Μη προσκόμιση όλων των στοιχείων που χρειάζονται για τη βαθμολόγηση 
συνεπάγεται αδυναμία της αίτησης και απόρριψή της. 

 Το κόστος συγκέντρωσης και προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων 
περιλαμβάνεται στις Δαπάνες Μελετών για κάθε έργο, εφόσον εγκριθεί η 
αίτηση. 

 Δενδρώδης βλάστηση για σκοπούς βαθμολόγησης σημαίνει βλάστηση από είδη 
δέντρων με ελάχιστο ύψος 3 μέτρα. 

 Μικτά ιθαγενή είδη σε ποσοστό 60-40%, εννοεί 60% σε πλατύφυλλα και 40% σε 
κωνοφόρα) 

 Για να εγκριθεί μια αίτηση πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% της 
συνολικής μέγιστης βαθμολογίας για το έργο για το οποίο γίνεται η αίτηση. Η 
μέγιστη συνολική βαθμολογία για όλα τα έργα είναι το 100. 
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Αναβάθμιση Κατασκηνωτικών χώρων 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Θέση του Έργου: (εάν βρίσκεται 
εντός ή εφάπτεται) 

1. Εθνικό Δασικό Πάρκο 
2. Περιοχή Natura 2000  
3. Συνδυασμός των πιο πάνω 

14  

13 

15 

 

Β) Έτη Λειτουργίας του Χώρου 
 (μέχρι την ημ. Αίτησης) 
 

Μέχρι 6 έτη 3  

7-10 4 

11-20 4,5 

21-30 5 

Άνω των 30 5,5 

 

Γ) Υφιστάμενη επιτρεπόμενη 
χρήση από 

1. Τροχόσπιτα μόνο 
2. Αντίσκηνα μόνο 
3. και τα δυο πιο πάνω 

2,7  

3,3 

3,75 

 

Δ) Υψόμετρο Έργου 

> 1500 m 
1001 –  1500m 
501 – 1000 m 

< 501 m 

8,35 
7,2 
6,3 

5,15 

 

 

Ε) Προτεινόμενες υποδομές εντός του χώρου για  
1) αναβάθμιση (α)/ 2) δημιουργία (β) 

α β  

Σύστημα πυροπροστασίας 4,8 5,5  

Αλεξικέραυνο 2,4 3,6  

Είσοδος/Χώρος υποδοχής 2,4 3,6  

Περίφραξη χώρου 2,2 3,5  

Σύστημα αποχετεύσεων και διαχείρισης λυμάτων 3,6 4,9  

Δίκτυο ύδρευσης 2,5 3,9  

Δίκτυο άρδευσης 2,1 3,5  

Υδατοδεξαμενές 2,4 3,8  

Κοινόχρηστος χώρος ψησταριών 2,4 3,4  

Κοινόχρηστα αποχωρητήρια 3,5 4,4  

Λουτήρες 3,5 4,4  

Σκυβαλοδοχεία και χώρος σκυβάλων 3 4  

Ντουλάπια προσωρινής αποθήκευσης αντικειμένων (lockers) 2,75 3,9  

Θέσεις Κατασκήνωσης 4 4,5  

Χώρος Στάθμευσης 3 3,7  

Εσωτερικό δίκτυο προσπέλασης 2,6 3,3  

 

ΣΤ) Δημιουργία/αναβάθμιση Πρόνοιας για αναπήρους 3,5  

 

 ΟΛΙΚΟ  
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Δράση 8.5.1 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Αναβάθμιση Εκδρομικών χώρων 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Θέση του Έργου 
(εντός ή εφάπτεται) 

1. Εθνικό Δασικό Πάρκο/Δασικό Πάρκο 
2. Περιοχή Natura 2000  
3. Συνδυασμός των δυο 

14  

13 

15  

 

Β) Σύνδεση με 

1. υφιστάμενα μονοπάτια 4,3  

2. περιοχή που χαρακτηρίζεται από 
πολιτιστικά, ιστορικά στοιχεία, μύθους 

3,9 
 

 

Γ) Αριθμός χωριών σε 
ακτίνα 10Km 

Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

4 
4,5 
5 

5,5 

 

 

Δ) Έτη Λειτουργίας του 
Χώρου (από την ημ. 
Αίτησης) 

Μέχρι 10 έτη 
11-20 
21-30 

Άνω των 30 

4,8  

5,3 

5,7 

6,5 

 

Ε) Υψόμετρο Θέσης 

>1201m 
801 – 1200 m 
401 – 800 m 

< 401 m 

6,75 
6,64 
6,53 
6,42 

 

    

Στ) Χωρητικότητα του 
Χώρου 

Μέχρι 100 άτομα 
101 – 400 άτομα 
401 – 700 άτομα 

701 – 1000 άτομα 
Άνω των 1000 ατόμων 

4 
4,8 
5,6 
6,1 
6,7 

 

 

Ζ) Αίτηση αναβάθμισης/δημιουργίας υποδομών (για το Στ.1 και Στ.2 
δίνονται οι βαθμοί υποκριτηρίων για αναβάθμιση (α) και δημιουργία 
(β) ξεχωριστά) 

α β  

Ζ.1 
Ψησταριών 
Τραπεζιών 
Χώρων υγιεινής 
Σύστημα πυροπροστασίας 
Σύστημα αποχετεύσεων και Διαχείρισης λυμάτων 
Έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων 
Αναβαθμίδες  

 
3,74 
3,57 
3,91 
3,74 
3,74 
3,4 
3,23 

 
4,24 
4,17 
4,41 
4,24 
3,24 
3,9 
3,75 

 

Ζ.2 
Παιδική Χαρά 
Χώρος Στάθμευσης 
Χώρος Συγκέντρωσης (αμφιθέατρο) 
Εγκαταστάσεις πληροφόρησης infokiosk 

 
3,3 
3,3 
3 
3,15 

 
3,5 
3,7 
3 
3,3 

 

Ζ.3 
Βελτίωση / Εγκατάσταση Δικτύου ύδρευσης  
Βελτίωση / Εγκατάσταση Δικτύου άρδευσης 

3,4 
2 

 

Ζ.4 Δημιουργία/αναβάθμιση Πρόνοιας για αναπήρους 4,5  

 

 ΟΛΙΚΟ  
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Δημιουργία Εκδρομικών χώρων 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Βαθμός σκίασης  
 (πυκνότητα κομοστέγης από 

δέντρα ύψους πάνω από 3m) 

30 – 50% 
51 – 70% 

71 – 100% 

5,7 
6,9 
9 

 

Β )Θέση του Έργου 
(εντός ή εφάπτεται) 

Περιοχή Natura 2000 
Εθνικό Δασικό Πάρκο/Δασικό Πάρκο 
Συνδυασμός των δυο πιο πάνω 

13 
14 
15 

 

Γ) Τύπος υφιστάμενης 
βλάστησης (αφορά μόνο 
δέντρα ύψους πάνω από 3m) 

Ιθαγενή Κωνοφόρα 
Ιθαγενή Πλατύφυλλα 
Μικτά ιθαγενή είδη σε ποσοστό 60-40% 

7,2 
9 

8,1 

 

 

Δ) Εξασφάλιση (προσκόμιση 
αδειών/συμφωνιών/υπόδειξη 
πηγών νερού) 

πόσιμου νερού 
μη πόσιμου νερού 

6 
3 

 

 

Ε) Υψόμετρο Θέσης 

> 1500 m 
1301 – 1500m 
1001 – 1300m 
701 – 1000 m 
401 – 700 m 

< 401 m 

4,5 
5,5 
6 
7 
5 
4 

 

 

ΣΤ) Απόσταση από υφιστάμενους Ε.Χ. 

5≤EX≤7 Km 
7˂EX≤9 Km 

9˂EX≤13 Km 
13˂EX≤16 Km 

16˂EX 

6 
7 
8 
9 

10 

 

Ζ) Βαθμός Μέσης κλίσης 
εδάφους 

0 – 10% 
11 – 20% 
21 - 30% 

6,6 
5,5 
4,5 

 

Η) Προτεινόμενα Έργα εντός του 
χώρου 

Παιδική Χαρά 
Προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρία 
Χώρος Συγκέντρωσης (αμφιθέατρο) 
Σύστημα ύδρευσης 
Σύστημα αποχετεύσεων 
Σύστημα πυροπροστασίας 

3,6 
 

4 
2 

3,85 
3 

4,7 

 

 

Θ) Αριθμός χωριών σε ακτίνα 
10Km 

Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

2 
2,5 
3,1 
3,8 

 

 

Ι) Χωρητικότητα του Χώρου 
50 - 75 άτομα 

76 – 120 άτομα 
121 - 150 ατόμων 

6,24 
5,2 
3,9 

 

 

Κ) Απόσταση από αστικά Κέντρα 
Μέχρι 10Km 

10˂EX≤20 Km 
20˂EX 

2,5 
3 

3,21 
 

 ΟΛΙΚΟ  
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Δημιουργία Μονοπατιών 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Μήκος Μονοπατιού 

1,5˂Μ≤2 Km 
2˂Μ≤3 Km 
3˂Μ≤4Km 
4˂Μ≤5Km 
5˂Μ≤7Km 

8 
9 

11 
12 
10 

 

Β) Κυκλικό μονοπάτι 10  

Γ) Θέση του μονοπατιού 
 (για τουλάχιστον του 80% του συνολικού 

μήκους της διαδρομής) 

1. Περιοχή Natura 2000 
2. Εθνικό Δασικό Πάρκο/Δασικό 
Πάρκο 
3. Και τα δυο πιο πάνω 

16 
16 

 
18 

 

 

Δ) Συμπερίληψη στην προτεινόμενη διαδρομή 
υφιστάμενου εγγεγραμμένου ή δασικού 
μονοπατιού σε ποσοστό μήκους μέχρι 

30% της συνολικής διαδρομής 
30˂Μ≤60% 

60˂Μ≤100% 

5 
8 

10 

 

 

Ε) Ύπαρξη υγρού στοιχείου στην πορεία ή με θέαση αυτού σε απόσταση μέχρι 0,5Km 2 
 

 

Στ) Υψόμετρο αφετηρίας 

> 1500 m 
1301 – 1500m 
1001 – 1300m 
701 – 1000 m 
401 – 700 m 

< 401 m 

6 
8 

10 
11 
9 
7 

 

 

Ζ) Απόσταση από υφιστάμενο Μονοπάτι (M) 
(αφετηρία) 

Μέχρι 7Km 
7˂Μ≤9 Km 

9˂Μ≤12 Km 
12˂Μ≤15 Km 
15˂Μ≤18 Km 

18˂Μ 

4,5 
5,2 
6,1 
7 

8,3 
10 

 

 

Η) Ειδικές πρόνοιες για αναπήρους 4  

Θ) Σύνδεση με 

Εκδρομικό Χώρο 
Κατασκηνωτικό χώρο 

μονοπάτι Ε4 
άλλο συντηρημένο μονοπάτι 

Κοινότητα 

1 
1 
1 
1 
2 

 

 

Ι) Αριθμός χωριών σε ακτίνα 15Km 

Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

2,2 
2,8 
3,4 
4 

 

 

Κ) Κύρια Ειδική Θεματολογία μονοπατιού 

Χλωρίδα 
Πανίδα 

Γεωλογία 
Πολιτιστικά στοιχεία 

Αθλητικό/ποδηλατικό 

10 
10 
9 

10 
8 

 

Λ) Απόσταση από αστικά Κέντρα 
Μέχρι 10Km 

10˂EX≤20 Km 
20˂EX 

1 
2 
3 

 

Να αφαιρείται 1 βαθμός εάν υπάρχει φωλιά αρπακτικού σε απόσταση ενός 
χιλιομέτρου από το πλησιέστερο σημείο στην πορεία του μονοπατιού 

ΟΛΙΚΟ 
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Αναβάθμιση Μονοπατιών 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Μήκος υφιστάμενου Μονοπατιού (Μ) 
 

1,5˂Μ≤2 Km 
2˂Μ≤3 Km 
3˂Μ≤4Km 
4˂Μ≤5Km 
5 Km ˂Μ 

6,9 
7,6 
8,2 
8,8 
9,5 

 

Β) Θέση πορείας του μονοπατιού 
 (για τουλάχιστον του 80% του 

συνολικού μήκους της διαδρομής 

1.Περιοχή Natura2000 
2. Εθνικό Δασικό Πάρκο/ 
Δασικό Πάρκο 
3. Και τα δυο πιο πάνω 

13 

14 

15 

 

 

Γ) Ανάγκη αναβάθμισης (Αίτηση για επιλέξιμες δαπάνες) 
1. Αντιδιαβρωτικά έργα / Διόρθωση κλίσεων 
2. Έλλειψη σηματοδότησης και ενημερωτικού υλικού 
3. Αλλαγή πορείας για προστασία προστατευόμενων στοιχείων 
4. Ελλείψεις σε κατασκευές (παγκάκια, κιόσκι, κτλ.) 
5. Μετατροπή σε μονοπάτι ειδικής θεματολογίας 

 
9 

12 
10,5 
7,5 
6 

 

 

Δ) Υψόμετρο αφετηρίας 

> 1500 m 
1301 – 1500m 
1001 – 1300m 
701 – 1000 m 
401 – 700 m 
< 401 m 

9,5 
9 

8,5 
8 

7,5 
7 

 

 

Ε) Απόσταση από υφιστάμενο Μονοπάτι 
(αφετηρία) 

 

Μέχρι 7Km 
7˂Μ≤9 Km 
9˂Μ≤12 Km 
12˂Μ≤15 Km 
15˂Μ≤18 Km 
18˂Μ 

4,5 
5 

5,7 
6,3 
6,7 
7,3 

 

 

Στ) Ειδικές πρόνοιες για αναπήρους (δημιουργία ή αναβάθμιση) 2  

Ζ) Σύνδεση 
 

1. με άλλες μορφές 
δασικής αναψυχής 
(E.X., K.X. E4) 
2. με Κοινότητα 

3 

2 

 

 

Η) Αριθμός χωριών σε ακτίνα 15Km από 
αφετηρία 

 

Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

1,5 
1,8 
2,1 
2,4 

 

 

Θ) Κύρια Ειδική Θεματολογία του 
μονοπατιού 

 

1. Χλωρίδα 
2. Πανίδα 
3. Γεωλογία 
4. Πολιτιστικά /ιστορικά 

θέματα 

3,5 
3,4 
3,2 

3,3 

 

 

Ι) Απόσταση από αστικά Κέντρα 
 Μέχρι  

10Km 
10˂EX≤20 Km 
20˂EX 

0,2 
0,5 
0,8 

 

Να αφαιρείται 1 βαθμός εάν υπάρχει φωλιά αρπακτικού σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου από το πλησιέστερο σημείο στην πορεία 
του μονοπατιού, εκτός εάν η αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγή 
πορείας για προστασία της φωλιάς 

ΟΛΙΚΟ 
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Αναβάθμιση Κ.Π. Ενημέρωσης 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Περιβαλλοντική αξία της περιοχής που προβάλλει το 
Κέντρο 

1. Εθνικό Δασικό Πάρκο/ 
Δασικό Πάρκο  
2. Περιοχή Natura I 
3. Συνδυασμό Εθνικού 
Δασικού Πάρκου / 
Natura 

20 

15 

24 

 

Β) Τεκμηριωμένη Επισκεψιμότητα του Κ.Π.Ε. (με 
συνοδεία αποδεικτικών στοιχείων) 

 Αφορά τον Μέσο όρο επισκεπτών για τα τελευταία 3 
χρόνια πριν την προκήρυξη  

Μέχρι 2500 επισκέπτες 
2501- 3500 επισκέπτες 
3501 – 5000 επισκέπτες 
5001 – 7000 επισκέπτες 
7001 – 10000 επισκέπτες 
Άνω των 10000 
επισκεπτών 

4 
5,2 
6,1 
7,3 
8,4 
9,3 

 

 

Γ) Θέματα που προβάλλει το Κ.Π.Ε. 

1. Χλωρίδα 
2. Θηλαστικά 
3. Πουλιά 
4. Έντομα 
5. Μύκητες 
6. Γεωλογία 

6,25 
6,25 

6 
5 
5 
4 

 

 

Δ) Έτη Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. 

Μέχρι 8 
9˂ΚΠΕ≤10 

10˂ΚΠΕ≤11 
12 και άνω 

5,5 
6,7 
7,5 
8,4 

 

 

Ε) Σύνδεση με άλλες μορφές δασικής αναψυχής 2,8  

 

Στ) Αίτηση αναβάθμισης/δημιουργίας για  
 Διοράματα (τρισδιάστατες αναπαραστάσεις οικοτόπων ή και στοιχείων της 

φύσης) 
 Αίθουσα προβολών και ταινίας μικρού μήκους 
 Χρήση πολυμέσων και διαδραστικών παιχνιδιών 
 Ανανέωση/προσθήκη συλλογών ειδών και γεωλογίας 
 Προσβασιμότητα από αναπήρους 
 Υπαίθριους χώρους και εκπαιδευτικό Μονοπάτι 

 
3,91 

 
3,22 
3,68 
4,6 

3,45 
4,14 

 

 ΟΛΙΚΟ  
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Δημιουργία Θέσεων Θέας 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Ποικιλία προβολής στοιχείου ενδιαφέροντος  
 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. ξωκλήσια) 
 Χωριά ειδικού ενδιαφέροντος (Παράρτημα Ζ Δήλωσης Πολιτικής) 
 Υγροβιότοπος 
 Γεωμορφώματα 
 Προβολή ειδικού θεματικού στοιχείου για περιβαλλοντική εκπαίδευση (π.χ. Δράσεις 

αποκατάστασης περιβάλλοντος) 
 

 
4,5 
4,5 
6 
6 

7 

 

Β) Ποικιλία προβολής οικοτόπων (Για κάθε τύπο οικοτόπου που προβάλλεται) 
 Ψηλό Δάσος κωνοφόρων 
 Ψηλό δάσος πλατυφύλλων 
 Θαμνώνας 
 Φρύγανα  
 Γεωργικές καλλιέργειες 

 

6,5 
7 

5,2 
4 

3,5 

 

 

Γ) Προβολή Προστατευόμενων τοπίων όπως καθορίζονται με τη Δήλωση Πολιτικής  
 Υδατοφράκτες 
 Βουνοκορφές 
 Γκρεμοί 
 Φαράγγια 
 Γεωμορφώματα 

 

4,5 
4,8 
4,8 
4,6 
4,9 

 

 

Δ) Προσφορά ανοικτού ορίζοντα ή 
έκταση θέας 

181° - 360° 
91° - 180° 

0° - 90° 

5,5 
5,2 
5 

 

 

Ε) Υψόμετρο Θέσης Θέας 

> 1500 m 
1301 – 1500m 
1001 – 1300m 
701 – 1000 m 
401 – 700 m 

< 401 m 

6,85 
6,6 

6,32 
6 

5,67 
5,3 

 

 

Στ) Απόσταση νέου από πλησιέστερο υφιστάμενο Σημείο Θέας  
 Μέχρι 7Km 
 7˂ υφιστάμενο Σημείο Θέας ≤9 Km 
 9˂ υφιστάμενο Σημείο Θέας ≤12 Km 
 12˂ υφιστάμενο Σημείο Θέας ≤15 Km 
 15˂ υφιστάμενο Σημείο Θέας ≤18 Km 
 18˂ υφιστάμενο Σημείο Θέας 

 
1,7 
2,1 
2,4 
2,8 
3,2 
3,5 

 

 

Ζ) Ειδικές πρόνοιες για αναπήρους 2  

Η) Σύνδεση με άλλες μορφές δασικής αναψυχής 2  

 

Θ) Αριθμός χωριών σε ακτίνα 15Km 

Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

0,4 
0,6 
0,8 
1 

 

 

Ι) Απόσταση νέας Θέσης θέας από 
αστικά κέντρα 

Μέχρι 10Km 
10˂ Θέση Θέας ≤20 Km 
20˂ Θέση Θέας 

 

0,7 
1,1 

1,35 

 

 ΟΛΙΚΟ 
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Ανάδειξη Στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Στοιχείο ανάδειξης 
Πισσοκάμινο 
Γεφύρια 
Πηγάδια / Λαούμια 
Κρησφύγετα 
Μάντρες 
Παλιά Δασικά κτήρια 

 

 
22 
24 
19 
20 
21 
23 

 

Β) Ηλικία στοιχείου 
Μέχρι 50 έτη 
51 – 70 έτη 
71 – 90 έτη 
91 και άνω 

 

 
14 
16 
18 
20 

 

 

Γ) Θέση του στοιχείου  
Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Περιοχή Natura 2000  
Συνδυασμός των πιο πάνω 

 

19 
18 
20 

 

 

Δ) Υψόμετρο στοιχείου Ανάδειξης 
> 1500 m 
1301 – 1500m 
1001 – 1300m 
701 – 1000 m 
401 – 700 m 
< 401 m 

 

 
16 
15 
14 
13 
12 
11 

 

 

Ε) Σύνδεση με άλλες υφιστάμενες μορφές δασικής αναψυχής 
 

 
10 

 
 

Στ) Ειδικές πρόνοιες για αναπήρους 3  

 

Ζ) Αριθμός χωριών σε ακτίνα 10Km 
 

 
Ένα χωριό 
2-3 χωριά 
4-5 χωριά 
6 και άνω 

 

4 
5 
6 
7 

 

 ΟΛΙΚΟ  
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Δράση 8.5.1. 
 

Κριτήρια βαθμολόγησης για Ανάδειξη Αιωνόβιων Δέντρων 
 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Είδος Δέντρου 
1. Δρυς 
2. Πλάτανος 
3. Τρέμιθος 
4. Περνιά 
5. Μοσφιλιά 
6. Ελιά 
7. Άλλο Πλατύφυλλο 
8. Κωνοφόρα 
9. Ομάδα δέντρων 

 

 
35 
34 
33 
34 
33 
32 
31 
30 
29 

 

Β) Εκτιμημένη ηλικία δέντρου 
100 – 150 έτη 
151 – 200 έτη 
201 – 300 
301 – 400 
401 και άνω 

 

 
21 
22 
23 
24 
25 

 

 

Γ) Θέση του δέντρου 
Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Περιοχή Natura 2000 
Συνδυασμός των πιο πάνω 

 

 
8 
8 

10 

 

 

Δ) Σύνδεση του δέντρου με διαθέσιμα ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα 5  

Ε) Απουσία δέντρου του ίδιου είδους στην περιοχή σε απόσταση 1Km 1  

 

Στ) Ειδικές πρόνοιες για αναπήρους 4  

Ζ) Σύνδεση με άλλες μορφές δασικής αναψυχής  
(E.X., Μονοπάτια, E4) 

10  

 

Η) Αισθητός κίνδυνος για απώλεια του δέντρου 
(π.χ. ξηράνσεις κλάδων, διάβρωση κτλ.) 

10  

 ΟΛΙΚΟ  

 
  



ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 8.5, Έκδοση 2 

 
54 

 

Δράση 8.5.1. 
 
Κριτήρια βαθμολόγησης για Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) 

 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Θέση του Έργου 
1. Εθνικό Δασικό Πάρκο/Δασικό Πάρκο  
2. Περιοχή Natura 2000 
3. Συνδυασμός των πιο πάνω 

 

 
19 
18 
20 

 

 

Β) Σύνδεση με άλλες υποδομές δασικής αναψυχής 
(π.χ. Εκδρομικοί χώροι, Κ.Π.Ε., Μονοπάτια) 

 
21 

 

 

Γ) Πρόσβαση στο έργο από 
1. Ασφαλτόδρομος 
2. Κύριος δασικός δρόμος 
3. Σταυροδρόμι ασφαλτόδρομων 
4. Σταυροδρόμι κύριων δασικών δρόμων 
5. Σταυροδρόμι ασφαλτόδρομου και δασικού δρόμου 

 

 
10 
25 
15 
27 
20 

 

 

Δ) Απόσταση από υφιστάμενο infokiosk  
Μέχρι 7Km 
7˂Μ≤9 Km 
9˂Μ≤12 Km 
12˂Μ≤15 Km 
15˂Μ≤18 Km 
18˂Μ 

 

 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 

 

Ε) Ειδικές πρόνοιες πρόσβασης για αναπήρους 5  

 

Στ) Ύπαρξη φυσικής πλατείας στο χώρο 10  

Ζ) Ύπαρξη σκίασης του χώρου από δέντρα  7  

 ΟΛΙΚΟ 
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Δράση 8.5.2. 
 
Κριτήρια Βαθμολόγησης για Έργα δημιουργίας μικροπεριβάλλοντων/ενδιαιτημάτων 

 

Κριτήρια 
Βαθμολογία 

Υποκριτηρίων 
Βαθμολογία 

Α) Θέση του έργου 
Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Περιοχή Natura 2000 
Φυσικό Μικροαπόθεμα 
Συνδυασμός για οποιαδήποτε 2 από τα πιο πάνω 

 

30 
30 
35 
40 

 

 

Β) Συμπαγές Δάσος έκτασης 
Μέχρι 30 εκτάρια 
30˂Δάσος≤50 
50˂Δάσος≤100 
Άνω των 100 εκταρίων 

 

 
16 
20 
24 
28 

 

 

Γ) Περιοχή στην οποία (ή σε απόσταση μέχρι 5Km) έχουν καταγραφεί τα είδη 
Αγρινό 
Νερόφιδο 
Κυπριακό φίδι 
Νεροχελώνα 
Συνδυασμό για τουλάχιστον δυο από τα πιο πάνω 

 

14 
13 
12 
11 
20 

 

 

(Δ) Απόσταση από πλησιέστερο χωριό 
Μέχρι 2Km 
2˂Έργο≤4 Km 
4˂Έργο≤8Km 
8˂Έργο≤12 Km 
12˂ Έργο 

 

 
2 
5 
8 

10 
12 

 

 

 
ΟΛΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 

Δράση 8.5.3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες 
 δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση  της 

ανθεκτικότητας των δασών 
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Επιλέξιμες περιοχές 

Επιλέξιμα είναι τα κρατικά δάση του παρόντος Παραρτήματος καθώς επίσης και οι ιδιωτικές περιοχές 

στις οποίες έχουν γίνει δασώσεις ή/και αναδασώσεις τα τελευταία 50 χρόνια και απέχουν μέχρι ένα 

χιλιόμετρο από δασικό ορόσημο κρατικού δάσους που αναγράφεται πιο κάτω: 

Δασική Περιφέρεια Πάφου:     Δασική Περιφέρεια Τροόδους: 

 Κοιλάδα Ξερού, 

 Κοιλάδα Κάμπου, 

 Κοιλάδα Λιμνίτη, 

 Κοιλάδα Φλέγιας, 

 Κοιλάδα Γιαλιάς, 

 Κοιλάδα Αγίου Μερκουρίου, 

 Κοιλάδα Αγιάς, 

 Κοιλάδα Ρούδια, 

 Δάσος Αναρίτας, 

 Δάσος Τρεμυθούσας, 

 Δάσος Κισσόνεργας. 

 Δάσος Αδελφοί, 

 Κοιλάδα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, 

 Κοιλάδα Αγίου Θεοδώρου, 

 Κοιλάδα Γεφύρι Παναγιάς, 

 Κοιλάδα Κακομάλλη, 

 Κοιλάδα Καλιάνα, 

 Κοιλάδα Καπουρά, 

 Δάσος Παρεκκλησιάς, 

 Δάσος Κάτω Μονής, 

 Δάσος Αγροκηπιάς. 

Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου: 
 Δάσος Μαχαιρά, 

 Δάσος Αετόμουττης, 

 Δάσος Φικάρδου, 

 Δάσος Λιθερό, 

 Δάσος Βίλος, 

 Δάσος Κάτω Βουνό, 

 Δάσος Πάνω Βουνό, 

 Δάσος Καφκάλλα, 

 Δάσος Αθαλάσσας, 

 Δάσος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 

 Δάσος Αγίοι Τριμιθιάς, 

 Δάσος Σταυροβουνίου, 

 Δάσος Νεολίνα, 

 Δάσος Πιπή, 

 Δάσος Κακορατζιά, 

 Δάσος Διπόταμος, 

 Δάσος Σγουρός, 

 Δάσος Ρουσαμούττη, 

 Δάσος Λευκαρίτης, 

 Δάσος Παλιόμαντρα, 

 Δάσος Θρουμπέρκα, 

 Δάσος Αγία Βαρβάρα –Φαλακρός, 

 Δάσος Καστελάνος-Κεραμίτης, 

 Δάσος Αλάμπρα-Γεροκαρκά, 

 Δάσος Μισσίσκοπος, 

 Δάσος Καρρής, 

 Δάσος Κάννες, 

 Δάσος Ευκάλη, 

 Δάσος Κόρνος, 

 Δάσος Τρούλλοι, 

 Δάσος Ριζοελιά, 

 Δάσος Προφάλι, 

 Δάσος Μεγάλη Μούττη, 

 Δάσος Μούττη του Ζυού, 

 Δάσος Τάφοι των Οηέδων, 

 Δάσος Βουγιές, 

 Δάσος Αστροφεγγιά, 

 Δάσος Αχνάρκα, 

 Δάσος Αρχαγγελούδι, 

 Δάσος Βουνάρι τ΄αθκιού, 

 Δάσος Ξυλοφάγου, 

 Δάσος Αγίας Νάπας – Κάβο Γκρέκο, 

 Δάσος Αγίας Βαρβάρας. 

 
Επιλέξιμα είναι επίσης κρατικά και ιδιωτικά δάση που περικλείονται από το οδικό δίκτυο: 
Κιόνια – Βαβατσινιά – Λεύκαρα - Σκαρίνου (μέσω εξόδου από υπεραστικό δρόμο) - Κοτσιάτης 
- Τσέρι- Λακατάμια – Αρεδιού - Μιτσερό- Γεφύρι Παναγιάς - Σελάδι Μαδαρής – Παπούτσα – 
Παλαιχώρι – Φαρμακάς – Γούρρι – Λαζανιάς - Κιόνια στις οποίες το πρόβλημα των ξηράνσεων 
την περίοδο 2005-2008 ήταν ιδιαίτερα έντονο και αποτυπώνονται στον πιο κάτω Χάρτη 1 με 
γαλάζιο χρώμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΔΣ) 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΑΔΣ)» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΔΣ) 
 

1. Τίτλος: 

 
 

2. Χρονικός Ορίζοντας ΑΔΣ: 

 
 

3. Καθεστώς*:  

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών 

Καθεστώς 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς 8.5: Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων: 

Δράση 1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού.  

Δράση 2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
στα δάση. 

 

Δράση 3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών 

 

*Το καθεστώς 8.1(Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων) δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα για το 

λόγο ότι το Σχέδιο Δάσωσης καλύπτει τις πληροφορίες που ζητούνται από το ΑΔΣ. 
 

4. Διαχείριση Ευρύτερης Περιοχής: 

- Διοικητικά όρια περιοχής:  ....................................................................................................  
- Σκοποί διαχείρισης/χρήσης της περιοχής και επιμέρους στόχοι:  .......................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
- Σχέση έργου με σκοπό και στόχους διαχείρισης:  ................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Εμπλεκόμενοι φορείς (ως προς τη Διαχείριση της περιοχής):  .............................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
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5. Περιγραφή περιοχής του έργου: 

- Φύλλο – Σχέδιο:  ....................................................................................................................  
- Καθεστώς προστασίας:  .........................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Έκταση:  ..................................................................................................................................  
- Βιοτικό περιβάλλον: ..............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Αβιοτικό περιβάλλον:  ...........................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Κίνδυνοι/απειλές:  .................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Χρήσεις Γης (Υποδομές, υφιστάμενη χρήση):  ......................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς:  .......................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

  

6. Ημερομηνία, Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και Υπογραφή μελετητή: 

Μελετητής Υπογραφή Ημερομηνία 

   

Στοιχεία επικοινωνίας:  

 
7. Θέση Αρμόδιας Αρχής: 

Εγκρίνεται  Υπογραφή Ημερομηνία 

Απορρίπτεται*    

*Λόγος/οι απόρριψης: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

8. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό σύνδεσμο του/των μελετητή/ων  

Κτηματολογικός ή Δασικός Χάρτης  
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΑΔΣ)» 

 

Το ΑΔΣ είναι μελέτη η οποία θα συνοδεύει την αίτηση που αφορά καθεστώς ή δράση 
του μέτρου 8 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αναφέρεται σε 
περιοχές ή τεμάχια των οποίων η έκταση είναι μικρότερη των 100 ha. Πριν την υποβολή 
της αίτησης και του ΑΔΣ προς τον ΚΟΑΠ, το ΑΔΣ θα υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών για 
έγκριση. 

Οδηγίες: 
O αιτητής θα παραλαμβάνει το έντυπο ΑΔΣ μαζί με την αίτηση του. Αφού ετοιμαστεί το 
ΑΔΣ και υπογραφεί από μελετητή θα υποβάλλεται στο Τμήμα Δασών για έλεγχο και 
ακολούθως στον ΚΟΑΠ. Ο μελετητής που θα ετοιμάζει το ΑΔΣ θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένο μέλος στην Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων (στοιχεία των μελών θα είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ) ή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δασοπόνων 
Αποφοίτων Δασικού Κολλεγίου (στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών θα δίνονται από τον 
Γραμματέα του Συνδέσμου, τηλ.: 99400988 ή 99619036). 
Στο ΑΔΣ περιλαμβάνονται: 

1. Τίτλος: 
Θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου όπως αυτός φαίνεται στην αίτηση.  

2. Χρονικός Ορίζοντας ΑΔΣ: 
Ο χρονικός ορίζοντας θα είναι ίσος με τη χρονική περίοδο δέσμευσης για την καλή 
λειτουργία/κατάσταση του έργου, η οποία αναγράφεται και στο Λεπτομερές Σχέδιο. Εάν 
δεν αναγράφεται χρονική περίοδος δέσμευσης στο Λεπτομερές Σχέδιο, τότε ο χρονικός 
ορίζοντας θα αφορά την περίοδο ισχύος του παρόντος Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

3. Καθεστώς*: Θα σημειώνεται με √ το ανάλογο κελί 
 Παράδειγμα: 

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
 βιωσιμότητας των δασών 

Καθεστώς  8.3:Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών    καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Καθεστώς  8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
   φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων 

√ 

Καθεστώς  8.5: Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την  
   περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων: 

 

Δράση 1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου 
αγαθού. 
 

 

Δράση 2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της  
   βιοποικιλότητας στα δάση. 

 

Δράση 3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 
   βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών 

 

* Το καθεστώς 8.1 δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα για το λόγο ότι το Σχέδιο Δάσωσης καλύπτει τα 
στοιχεία που ζητούνται από το ΑΔΣ. 
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4. Διαχείριση Ευρύτερης Περιοχής: 
Διοικητικά όρια περιοχής: Σε πιο Δήμο ή κοινότητα/ες ανήκει η περιοχή στην οποία θα 
υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα και με τον κτηματολογικό ή δασικό χάρτη (που 
προβλέπεται από το Καθεστώς για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση). 

Σκοποί διαχείρισης περιοχής και επιμέρους στόχοι: Σύντομη περιγραφή της Διαχείρισης 
της περιοχής π.χ: «η περιοχή διαχειρίζεται τουριστικά και ένας επιμέρους στόχος είναι η 
προσφορά εργασίας στη νεολαία της περιοχής ή η περιοχή είναι δασική και η διαχείριση 
της σκοπό έχει την ανάδειξη των πολλαπλών λειτουργιών του δάσους π.χ αναψυχή, 
προστασία, προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Επιμέρους στόχοι είναι η προστασία 
της βιοποικιλότητας και η αύξηση της απορρόφησης άνθρακα». 

Σχέση έργου με σκοπό και στόχους διαχείρισης: Θα επεξηγείται η σχέση που έχει το έργο 
με την υφιστάμενη διαχείριση αλλά και το αποτέλεσμα. π.χ. «Το έργο αποσκοπεί στη 
δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον 
κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και του 
δασοτουρισμού. Ο εμπλουτισμός και η βελτίωση των ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής, 
στοχεύει στην περιβαλλοντική επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε η 
κοινωνία να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα έναντι της προσπάθειας για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές 
και στη μείωση εκπομπών άνθρακα». 

Εμπλεκόμενοι φορείς (ως προς τη Διαχείριση): Εμπλεκόμενοι φορείς είναι όλοι εκείνοι 
οι φορείς που σχετίζονται με τη Διαχείριση της ευρύτερης περιοχής. Τέτοιοι φορείς είναι 
οι Αρχές τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες διοικητικά εντάσσεται η περιοχή του έργου, 
Κρατικά Τμήματα και Υπηρεσίες, οργανωμένα σύνολα κ.τ.λ. 

5. Περιγραφή περιοχής του έργου: Στην περιγραφή του έργου θα συμπληρώνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 Φύλλο-Σχέδιο: σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κτηματολογικό ή δασικό χάρτη. 

 Καθεστώς Προστασίας: π.χ. Περιοχή Natura 2000, Απαγορευμένη Περιοχή 

κυνηγίου, Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας κτλ., 

 Έκταση: του/των τεμαχίου/ων στα οποία θα γίνει η ανάπτυξη, 

 Βιοτικό Περιβάλλον: Το σύνολο των ζώντων έμβιων συστατικών της περιοχής 

(χλωρίδα και η πανίδα),  

 Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των μη ζώντων συστατικών της περιοχής 

(Υδάτινοι πόροι, Θερμοκρασία, έδαφος), 

 Κίνδυνοι/ απειλές: Συνοπτική περιγραφή των κύριων απειλών/κινδύνων της 

περιοχής Απειλές μπορεί να θεωρηθούν οι δασικές πυρκαγιές, η έντονη 

ανθρώπινη δραστηριότητα κτλ.,  

 Χρήσεις Γης: Αφορά υποδομές εντός της περιοχής και χρήση γης, παράδειγμα 

«εντός της περιοχής υπάρχει εγκατεστημένη ποτίστρα για πτηνά. Μέρος της 

αιτούμενης έκτασης είναι βοσκότοπος», 

 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Ποιος είναι ο Ιδιοκτήτης π.χ. «Η περιοχή είναι κηρυγμένη 

σε Κρατικό Δάσος (Κηρύχθηκε σε κρατικό Δάσος στις 28 Μαρτίου 1981 

(Κανονιστική Διοικητική Πράξη Κ.Δ.Π. 134)». 
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6. Ημερομηνία, Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και Υπογραφή μελετητή: 
Θα αναγράφεται το όνομα του μελετητή, τα στοιχεία επικοινωνίας και θα υπογράφεται 
από τον ίδιο στον αντίστοιχο κενό χώρο: 
 

Μελετητής Υπογραφή Ημερομηνία 

   

Στοιχεία επικοινωνίας:  

 

7. Απόψεις Αρμόδιας Αρχής: 
H Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Δασών) θα εξετάζει την ορθότητα των πληροφοριών και 
αναλόγως θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το σχετικό ΑΔΣ. Η εξέταση των πληροφοριών θα 
γίνεται από την κάθε Δασική Περιφέρεια και ως εκ τούτου το ΑΔΣ θα υποβάλλεται στην 
Δασική Περιφέρεια στην οποία διοικητικά υπάγεται η περιοχή της αίτησης. Σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης, θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της απόρριψης 
στον κενό χώρο του εντύπου. 
 

Εγκρίνεται  Υπογραφή Ημερομηνία 

Απορρίπτεται*    

 *Λόγος/οι 
απόρριψης:
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
 
8. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 
Το ΑΔΣ θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

 Βεβαίωση εγγραφής του/των μελετητή/ων που ετοίμασαν το Σχέδιο σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο της Κύπρου. 

 Κτηματολογικό ή Δασικό χάρτη. 

(Για σκοπούς επαλήθευσης θα σημειώνεται «√» στον αντίστοιχο κενό χώρο του ΑΔΣ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

Προϋπολογισμός ανά δράση και ανά έργο 
 
 

                  

A/A 
 

Έργα Δράσης 8.5.1 
 

Αριθμός 
έργων 

 
Ποσό (€) 

1 Αναβάθμιση κατασκηνωτικών χώρων  1 100.000 

2 Δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων  1 70.000 

3 Αναβάθμιση εκδρομικών χώρων  4 240.000 

4 Αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής  

Ενημέρωσης  

1 80.000 

5 Δημιουργία θεματικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών  2 120.000 

6 Αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών  6 150.000 

7 Δημιουργία θέσεων θέας  5 50.000 

8 Ανάδειξη στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς  

εντός δασών  

1 20.000 

9 Ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων  5 22.000 

10 Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk - shelters)  2 20.000 

 
ΣΥΝΟΛΟ Δράσης 8.5.1 872.000 

                  

Έργα Δράσης 8.5.2 

11 Δημιουργία μικροπεριβάλλοντων /ενδιαιτημάτων - Υδατοσυλλογές  50.000 

12 Δημιουργία μικροπεριβάλλοντων /ενδιαιτημάτων – Ξερολιθιές  40.000 

ΣΥΝΟΛΟ Δράσης 8.5.2 90.000 

Έργα Δράσης 8.5.3 

 
13 

Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 

βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών 

 300.000 

 ΣΥΝΟΛΟ Δράσης 8.5.3 300.000 

Ολικό για τα έργα του Καθεστώτος 8.5 1.262.000 

 
 

 


