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ΜΕΤΡΟ 3.2

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου

1. Σκοπός του Μέτρου 

Το Μέτρο προνοεί υλοποίηση Έργων υποδομής για την αναβάθμιση της ποιότητας 

της ζωής στις κοινότητες της υπαίθρου που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και ειδικά των νέων. Η τάση πληθυσμιακής 

αποδυνάμωσης, που σημειώνεται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει οδηγήσει 

στην εγκατάλειψη πολλών κοινοτήτων της υπαίθρου και στη υποβάθμιση της 

δημόσιας υποδομής.

Η αναβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της πολιτιστικής παράδοσης μιας 

περιοχής αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση σύγχρονων 

επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη του τουρισμού,  μια από τις σημαντικότερες 

πηγές εναλλακτικού εισοδήματος για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Μέτρου είναι:

• Η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της υπαίθρου,  

 έτσι ώστε να διαμορφωθούν σε πιο ελκυστικά μέρη για διαβίωση και προ- 

 σέλκυση οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση 

 και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού πε- 

 ριβάλλοντος, με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και  

 φυσικού πλούτου. 

• Η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

 δημιουργία / αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής σε  

 ολόκληρη την Κύπρο, καθώς και η αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονο- 

 μικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου και η διατήρηση  του 

 πληθυσμού της.
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2. Χρηματοδότηση του Μέτρου 

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 

2007–2013 και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Μέτρου κατά τη διάρκεια 

της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα € 23,295,606 (Δημόσια Δαπάνη) και 

ολόκληρο το ποσό θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων/

αιτήσεων. Σε περίπτωση που μέρος του ποσού δεν δεσμευθεί, αυτό θα μεταφερθεί 

σε επόμενη πρόσκληση.

3. Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι του Μέτρου 3.2, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013, είναι: 

1. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

2. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

3. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

4. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

5. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου

6. Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 

Το Μέτρο 3.2 εφαρμόζεται επίσης μέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 

Leader, δηλαδή μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης, για συγκεκριμένες κατηγορίες 

δράσεων που θα καθορίζονται στην προκήρυξη του Leader.
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4. Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μέτρο 3.2, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί:

Ανάπτυξη Κέντρων Κοι-

νοτικών/Κοινωνικών Πα-

ροχών

ΚΩΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

1. 321 Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής δίνε-

ται η δυνατότητα να δημιουργηθούν:

• Πολιτιστικά κέντρα τα οποία θα φιλο-

ξενούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως 

θέατρο, μουσική, δημοτικούς χορούς, 

εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας 

κ.ά. σε κοινότητες με υψόμετρο κάτω 

των 500μ.

• Πολυκέντρα Νεότητας (ηλικίες 12-

30), όπου οι νέοι θα μπορούν να χρη-

σιμοποιήσουν δωρεάν το Διαδίκτυο 

και να διδαχθούν δωρεάν μαθήματα 

Πληροφορικής. Στο ίδιο κτίριο θα μπο-

ρεί να λειτουργούν τμήματα θεάτρου 

και θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής και 

χορού, καθώς και ζωγραφικής, πηλο-

πλαστικής και άλλων χειροτεχνικών 

δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγά-

λους, αίθουσες εκδηλώσεων και διδα-

σκαλίας οργάνων μουσικής. 
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ΚΩΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ηλικίες 6-12) στα οποία τα 

παιδιά θα μπορούν να απασχολούνται 

εκτός σχολικού ωραρίου και να αξιο-

ποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο ατο-

μικά ή μέσα από οργανωμένες ομάδες 

εργαστηρίων.

• Βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας στις 

οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν 

εύκολη πρόσβαση στους καταλόγους 

δεδομένων της βιβλιοθήκης και αναζή-

τηση πληροφοριών από περιοδικά και 

άλλα έντυπα μέσω διεθνών βάσεων 

δεδομένων. Στις βιβλιοθήκες αυτές δί-

νεται επίσης η δυνατότητα να διοργα-

νώνονται  διάφορα προγράμματα όπως 

συζητήσεις για βιβλία, προγράμματα 

σχολικών διακοπών και ανάγνωση πα-

ραμυθιών για παιδιά. Στο ίδιο κτίριο οι 

νέοι θα μπορούν επίσης να χρησιμο-

ποιήσουν δωρεάν το διαδίκτυο.

• Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

στις οποίες οι κάτοικοι των κοινοτήτων 

της υπαίθρου θα μπορούν να έχουν εύ-

κολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-

δο. Για το σκοπό αυτό προσφέρουν 

ΚΩΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

συνολική και λεπτομερή ενημέρωση 

σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργα-

σίας, τα άτομα που αναζητούν εργασία 

και άλλα σχετικά θέματα. 

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και 

την παραμονή τους στο φυσικό και οι-

κογενειακό τους περιβάλλον, καθώς 

και τη διατήρηση μιας φυσιολογικής 

κοινωνικής και εργασιακής ζωής των 

μελών του οικογενειακού και συγγενι-

κού περιβάλλοντος που ασχολούνται 

με τη φροντίδα των ατόμων αυτών.

Στα κέντρα αυτά θα φιλοξενούνται 

κατά τη διάρκεια της μέρας για να περ-

νούν εποικοδομητικά τις ελεύθερες 

τους ώρες και άτομα τα οποία δεν μπο-

ρούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 

και των οποίων το οικογενειακό περι-

βάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται 

ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα 

υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
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ΚΩΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

Ανάπλαση/προστασία των δημόσιων 

χώρων (π.χ. πλατείες, πεζοδρόμια, 

χώροι πρασίνου/ πάρκα, εξοπλισμός 

ανοικτού χώρου, κτλ.) για ανάδειξη 

των πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

των κοινοτήτων, καθώς και βελτίωση/

αναβάθμιση χωρητικών και αγροτικών 

δρόμων σε κοινότητες με υψόμετρο 

κάτω των 500μ.

Το σύνολο των παρεμβάσεων του Μέ-

τρου θα επικεντρωθεί σε οικισμούς 

οι οποίοι είτε είναι χαρακτηρισμένοι 

ως παραδοσιακοί και διατηρητέοι είτε 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα 

υποβάθμισης. 

Προτεραιότητα θα δίνεται στις κοινό-

τητες για τις οποίες έχει ετοιμαστεί 

ρυθμιστικό σχέδιο. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επί-

σης και η αποκατάσταση εξωτερικών 

όψεων ιδιωτικών κτιρίων τα οποία βρί-

σκονται σε περιοχές οικισμών για τις 

οποίες έχει συνταχθεί η μελέτη ανά-

πλασης.

Επιχορηγείται αποκλειστικά η απο-

κατάσταση της εξωτερικής όψης του 

κτιρίου, ενώ δεν περιλαμβάνεται στην 

ενίσχυση οποιαδήποτε μετατροπή στο 

εσωτερικό του κτιρίου.  

ΚΩΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

Απαραίτητη η εξασφάλιση της συναί-

νεσης των ιδιοκτητών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνε-

ται η υλοποίηση Έργων που αφορούν 

στην προστασία και ανάδειξη παραδο-

σιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς 

αγροτικού περιβάλλοντος (μύλοι, γε-

φύρια, βρύσες, μοναστήρια κ.ά.) και 

η ανάπλαση χώρων που σχετίζονται 

με γεωργικές δραστηριότητες παλαι-

ότερων εποχών για τις οποίες δεν θα 

υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα/

οικονομική εκμετάλλευση (π.χ. παρα-

δοσιακά ελαιοτριβεία, κτλ). 

Επίσης περιλαμβάνονται κίνητρα για 

την αξιοποίηση τοποθεσιών ιδιαίτερης 

φυσικής ομορφιάς, μονοπάτια και ανά-

πλαση/ βελτίωση θέσεων θέας εκτός 

των δασικών περιοχών.

Προτεραιότητα δίνεται στα έργα που 

χωροθετούνται μέσα στην περιοχή για 

την οποία έχει συνταχθεί ρυθμιστικό 

σχέδιο.

Σημειώνεται επίσης ότι η αποκατά-

σταση του κτιρίου δεν μπορεί να δη-

μιουργεί έσοδα για τον φορέα της 

επένδυσης γι’ αυτό στο πλαίσιο της 

κατηγορίας αυτής δεν επιδοτείται η 

αγορά παραγωγικού εξοπλισμού οποι-

ασδήποτε μορφής.

Διατήρηση και Αναβάθ-

μιση της Αγροτικής Κλη-

ρονομιάς

3. 323

Αναζωογόνηση και Ανά-

πτυξη της Υπαίθρου

2. 322
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5. Περίοδος Εφαρμογής του Μέτρου 

Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί κατά την περίοδο 2007 – 2013. Αιτήσεις από τους 

δικαιούχους θα υποβάλλονται κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που θα 

ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ και 

τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα 

γίνει εντός του 2009. 

6. Μονάδα Εφαρμογής / Ανάδοχος

«Μονάδα Εφαρμογής» του Μέτρου ορίζεται η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης και 

της υλοποίησης του Μέτρου.

Ειδικότερα έχει την ευθύνη για το πιο κάτω: 

• Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα 

που σχετίζονται με το Μέτρο.

• Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού.

• Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής.

• Την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, τον έλεγχο των 

τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

και την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Μέτρου.

• Τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης στο 

Μέτρο.

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Έργων 

μέχρι και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποπληρωμής των δικαιούχων.

• Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων Έργων για περίοδο 5 

χρόνων μετά το κλείσιμο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013.

• Την υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για την εφαρμογή του Μέτρου, στη 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στον 

Επίτροπο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και στον Γενικό Ελεγκτή. 

• Την υποβολή στον Επίτροπο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

εξαμηνιαίων γραπτών εκθέσεων για την πρόοδο εφαρμογής του Μέτρου 

και για τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν με βάση τα Δελτία 

Παρακολούθησης Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου που υποβάλλουν 

σε αυτήν οι Δικαιούχοι. 

Η Μονάδα Εφαρμογής χωρίζεται στην: 

(α) Ομάδα/Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία μελετά τις προτάσεις που υποβάλλο-

νται και μετά από αξιολόγηση επιλέγει τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο 

Μέτρο.

(β) Ομάδα Παρακολούθησης και Ελέγχου η οποία παρακολουθεί και ελέγχει 

την Υλοποίηση των Έργων και πιστοποιεί τις επιλέξιμες δαπάνες καθώς και 

την ολοκλήρωση των έργων προς τον ΚΟΑΠ. 

Αρμόδια Αρχή για την αποπληρωμή των δαπανών των Δικαιούχων θα είναι ο 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ο οποίος δύναται να 

διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Μέτρου, ενώ ετήσιο 

έλεγχο διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

7. Γενικό πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου

Τα στάδια υλοποίησης του Μέτρου είναι:

1. Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 

Μέτρο. Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε 

συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποστέλλεται 

στους Δικαιούχους και γνωστοποιείται στο κοινό με δημοσίευση στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.

2. Η παραλαβή, εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων 

προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέτρου.
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3. Η Έγκριση/ Απόρριψη των προτάσεων.

4. Η Υπογραφή της Επιστολής Χρηματοδότησης των εγκεκριμένων Έργων.

5. Η παρακολούθηση και ο  έλεγχος υλοποίησης των Έργων.

6. Η πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών στον ΚΟΑΠ.

7. Η διαχείριση Αιτήματος Πληρωμής από ΚΟΑΠ.

8.  Προϋποθέσεις συμμετοχής

α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν αυτοί που ορίζονται στην 

Παράγραφο 3 (Δικαιούχοι), του παρόντος εντύπου.

β. Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (σύνολο επιλέξιμων 

δαπανών) για το Μέτρο 3.2 για τις πιο κάτω επιλέξιμες δράσεις είναι:

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Δράσεων 1: €500.000

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Δράσεων 2: €700.000

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Δράσεων 3: €200.000

γ. Θα πρέπει να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής 

ή και της δυνατότητας δανεισμού για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

δ.  Κατά κανόνα το φυσικό αντικείμενο της πρότασης πρέπει να ολοκληρωθεί 

μέχρι την 31/12/2014. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

οικονομικού αντικειμένου της πρότασης ορίζεται η 31/12/2015.

ε. Θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση για τη λειτουργία και συντήρηση του 

Έργου, για τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία υποβάλλεται για 

συγχρηματοδότηση.

στ. Θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά 

/ έγγραφα κτλ., που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης RDP2007-13/AF/

MOI/3.2/v 1.1. το οποίο αποτελεί μέρος του Εγχειριδίου Εφαρμογής 

του Μέτρου 3.2 που αποστέλλεται από την Μονάδα Εφαρμογής στον 

Δικαιούχους με την επίσημη πρόσκληση.

9. Ύψος Χορηγίας

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 85% μέχρι 95%, ανάλογα με το ισχύον 

ποσοστό συμμετοχής της Κοινότητας/Δήμου για την υλοποίηση έργων υποδομής 

από το κρατικό προϋπολογισμό. 

Στη περίπτωση εφαρμογής του Μέτρου μέσα στα πλαίσια του Άξονα 4 “Leader” 

ισχύουν τα ίδια ποσοστά που ισχύουν για την Κοινότητα στην οποία εκτελείται το 

έργο σύμφωνα πάντα με τις εθνικές διατάξεις. Με ανάλογο τρόπο καθορίζεται και 

το ύψος ενίσχυσης στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος είναι ο ΚΟΤ.

10. Υποβολή Αιτήσεων

Τα Έντυπα Υποβολής των Αιτήσεων και τα Έντυπα Αιτήσεων υποβάλλονται δια 

χειρός στη διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, Μονάδα Εφαρμογής/Ανάδοχος 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, «Μέγαρο Οδύσσεια», Γωνία 

Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2, 1ος όροφος, Λευκωσία, με την 

ένδειξη «Μέτρο 3.1, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» και ηλεκτρονικά 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Π.Α.Α. 2007-2013.

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μια Αιτήσεις/Προτάσεις 

εντός της καθορισμένης περιόδου που θα ανακοινώνεται.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι 3 μήνες από την ημερομηνία της 

επίσημης πρόσκλησης. Οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην πρόσκληση. Έντυπο 

Υποβολής Πρότασης που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται 
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στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται εκπρόθεσμο και δε 

θα γίνεται αποδεκτό.

Η Μονάδα Εφαρμογής / Ανάδοχος δύναται, μετά από την έγκριση της ΔΑΠΑΑ/

ΚΟΑΠ, να δώσει παράταση της προθεσμίας λήξης υποβολής προτάσεων ή να 

προβεί σε ανάκληση της ισχύος της πρόσκλησης, με τη δέουσα αιτιολόγηση, 

ενημερώνοντας εκ νέου τους Δικαιούχους. 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

«Μέγαρο Οδύσσεια», 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση 2, 1ος όροφος

Λευκωσία

Τηλ. Γραφείου Πληροφόρησης: 22409925/926, Fax:  22409949 

e-mail: csizinou@moi.gov.cy, ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy
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