
Οι Εθνικές Χρηματοδοτήσεις για την διαχείριση των δασών στις περιοχές 
του Δικτύου NATURA 2000 

Δρούγας Παναγιώτης,  Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος  
Αγγελούση Κωνσταντίνα, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών  

         Θεσσαλονίκη,19 Μαρτίου 2019 



Πηγές χρηματοδότησης  

για την  ανάπτυξη δασοπονίας & αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων 

Πηγές χρηματοδότησης για 

την  ανάπτυξη της 

δασοπονίας και την 

αειφορική διαχείριση των 

δασικών οικοσυστημάτων 

και γενικότερα της  

διασφάλισης - διατήρησης 

των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών των δασών από 

αμιγώς εθνικές πιστώσεις 

είναι οι ακόλουθες 

  Οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) για τον Τομέα 

Δάση του  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων  

(ΠΔΕ). 

   Ο Ειδικός Φορέας Ε.Φ. 1031-202  

   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

(Μέχρι 31.12.2018 ήταν ΕΦ 31-130 «Υπηρεσίες 

Δασών») του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

  Ο Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

(ΕΦΔ-ΠΤ)  



Α. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

ΣΑΕ 0842 ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Εντάσσονται και χρηματοδοτούνται έργα  που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του «Κανονισμού LIFE 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007» και στα οποία συμμετέχει η Γενική Δνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ή  οι Δασικές 

Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  ή συγχρηματοδοτεί η Υπηρεσία. 

ΣΑΕ 584 (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) 

Εντάσσονται και χρηματοδοτούνται έργα που θεωρούνται διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις, που δύνανται να χαρακτηριστούν 
ανελαστικές και κυρίως χρηματοδοτούνται οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

ΣΑΕ Ο84 (ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

 Εντάσσονται και χρηματοδοτούνται έργα που θεωρούνται μη επαναλαμβανόμενες δράσεις, όπως η εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν 
από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,  η εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί 

εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών κοκ 

Η χρηματοδότηση του Τομέα ΔΑΣΗ πραγματοποιείται από τις  τρείς  κατωτέρω Συλλογικές Αποφάσεις 

Έργων (ΣΑΕ) για του  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων  (ΠΔΕ): 



ΣΑΕ Ο84 (Μη επαναλαμβανόμενες δράσεις) 

  «Κλιματικές αλλαγές & Δάση – UNFCCC- Πρωτόκολλο του Κιότο- Τροποποίηση της ΝΤΟΧΑ»  

 

  «Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, του συντονισμού και της δικτύωσης μέσω υλοποίησης 

προγραμμάτων, στην δασική έρευνα και τη δασική πολιτική για την ενίσχυση της αειφορικής και πολυλειτουργικής 

δασοπονίας, στο πλαίσιο του ERA NET- επιχορήγηση  του ΙΜΔΟ/ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΜΑΙΧ για την υλοποίηση 

του έργου του FORESTERRA – ERANET "MedWildFireLab”» 



ΣΑΕ 584 (Επαναλαμβανόμενες Πράξεις): 10 ΕΡΓΑ 
 
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ (Π.Κ. 2001ΣΕ08400004 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΑΣΗ) 

 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (Π.Κ. 

2003ΣΕ08400000) 

 

  ΛΕΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΧΥΑΥΞΗ (Π.Κ. 2000ΣΕ08400000) 

 

  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ, ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΔΩΝ - 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001) 

 

  ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001) 

 

  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) 

 

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &  ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΝ (Π.Κ. 2001ΣΕ08400002) 

 

  Συστηματική και εντατική  παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests 

(Π.Κ. 2011ΣΕ08400003): ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Συστηματική παρακολούθηση των επιφανειών του Επιπέδου Ι (Level I) 

 

 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: Εντατική παρακολούθηση των επιφανειών του Επιπέδου ΙΙ (Level II) με επιχορήγηση του Ινστιτούτου Δασικών 

Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΝΠΙΔ «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση του» 

 

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Π.Κ. 2013ΣΕ08400002) 

 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ. 995/2010) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ FLEGT 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ ΑΡΙΘΜ. 2173/2005) (Π.Κ. 2013ΣΕ08400003) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 338/1997, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ «ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES» 

 



4 
ΕΡΓΑ 

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων 
για τα δάση του Δικτύου NATURA 

2000 στην Ελλάδα- Building 
cooperation, developing skills and 

sharing knowledge for Natura 2000 
forests in Greece» 

(LIFE14/GIE/GR/000304) 

FORESTLIFE 

"Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα 
κοινωνικά οφέλη και η 

οικονομική αξία των Υπηρεσιών 
Οικοσυστημάτων στις περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000 της 
Κρήτης" - "The ecological services, 

social benefits and economic value of 
the Ecosystem Services in Natura 

2000 s;ites in Crete" (LIFE13 
INF/GR/000188)  

LIFE Natura2000ValueCrete  

«Διατήρηση & Διαχείριση των 
πληθυσμών του Σπιζαετού στην 

Ανατολική Μεσόγειο -Conservation & 
Management of the Bonelli's eagle 
population in east Mediterranean- 

(LIFE17 NAT/GR/000514)»  

LIFE Bonelli eastMed 

«Προώθηση της αστικής 
ενσωμάτωσης των Πράσινων 
Υποδoμών  για τη βελτίωση 

της κλιματικής διακυβέρνησης 
των πόλεων- Promoting urban 

integration of GReen 
INfrastructure to improve 

climate governance in cities- 
«LIFE17 GIC/GR/000029 – 

LIFE GrIn» 

ΣΑΕ 0842 Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα / Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους  



  Ο σχεδιασμός της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των 

δασικών οικοσυστημάτων, πραγματοποιείται με την 

κατάρτιση των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του 

Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει  για δασοπονικές μελέτες, 

οργανώνοντας τη δασοπονία για την επίτευξη των 

τιθέμενων επιδιωκόμενων σκοπών και ιδιαίτερα για την 

εξασφάλιση της διατήρησης και της συντήρησης των δασών 

και την διασφάλιση της διηνεκούς απόληψης καρπώσεων. 

  Στον σχεδιασμό  λαμβάνονται υπόψη ειδικά μέτρα που 

εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Δασοπονικές ενέργειες και 

πρακτικές, (εκλογή δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους 

δάσωση ή αναδάσωση,  μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικού 

χειρισμού και συγκομιδής  ξύλου) σχεδιάζονται κατά τρόπο 

που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών 

της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

Φυσικό Αντικείμενο Τεχνικών  Δελτίων 

Ενταγμένων  Έργων  στην ΣΑΕ 584 

«Διαχείριση Δημοσίων Δασών  (Π.Κ. 

2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα Δάση)» 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και η  αύξηση της παραγωγής δασικών 

προϊόντων με την αύξηση του ξυλαποθέματος, η βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των δασών και  

ο  πολλαπλασιασμός και η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών με την λήψη των 

κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών και γενικότερα η ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου των 

δασών και η ενίσχυση τους ως δημοσίου αγαθού για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος. 



 Εργασίες / δασοκομικοί χειρισμοί για την ανόρθωση των υποβαθμισμένων σπερμοφυών και διφυών δασών  

 

 Εργασίες για την   αναγωγή των δημόσιων υποβαθμισμένων πρεμνοφυών πλατύφυλλων δασών σε σπερμοφυή δάση  

 

 Ανόρθωση/αποκατάσταση της δομής και της σύνθεσης δασικών οικοσυστημάτων –προσέγγιση της δομής κατά το δυνατόν 

φυσικών μεικτών δασών 

 

 Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης μέσω της περίφραξης εκτάσεων  

 

 Δασοκομικοί χειρισμοί για τη διατήρηση και ενίσχυση του υπορόφου και του μεσορόφου 

 

 Εφαρμογή δασοκομικών και άλλων μέτρων για τη διατήρηση μικτών συστάδων και δασών ποικίλης δομής και σύνθεσης  

 

 Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών και των υψηλών θαμνώνων σε σπερμοφυή με τη μέθοδο των αναγωγικών καλλιεργητικών 

υλοτομιών 

  

 Μετατροπή της δασοκομικής μορφής των δασών σε κηπευτά ή υποκηπευτά με κατάλληλους χειρισμούς  

 

 Εισαγωγή ειδών ανθεκτικών στην ξηρασία και δημιουργία υπορόφου από είδη δέντρων ή θάμνων ανθεκτικών στην ξηρασία  

 

 Διατήρηση και επέκταση των παρόχθιων και παραποτάμιων δασών  

 

 Δημιουργία και διαχείριση δασών και άλλων εκτάσεων με ξυλώδη βλάστηση- λειτουργική διασύνδεση απομονωμένων δασών για 

την διευκόλυνση της μετακίνησης της άγριας πανίδας και της ροής γενετικού υλικού 

 

 Απομάκρυνση μη αυτόχθονων και εισβολικών, χωροκατακτητικών ειδών  

 

Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς   Δ α π ά ν ε ς  



 Φυτεύσεις πλατύφυλλων ειδών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 

 

 Δημιουργία δικτύου μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων για την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση   

 

 Δημιουργία δασικών κρασπέδων με ποικίλη σύνθεση δασικών δέντρων και θάμνων και δομή που συμβάλλει στη δημιουργία 

κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών. 

 

 Διασφάλιση συγκεκριμένων δασικών τύπων οικοτόπων και των συνθηκών για αναγέννηση φυσικών δασών με υψηλή 

ποικιλότητα 

 

 Βελτίωση ενδιαιτημάτων, περιλαμβανομένων των διαδρόμων άγριας ζωής 
 

 Δράσεων που προωθούν την αναγέννηση και την ευρύτερη ποικιλότητα ειδών με σκοπό την ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

και την αύξηση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή 

 

 Εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών  στα δασικά οικοσυστήματα 

για την παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και γενικότερα βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την διαχείριση των  για την λήψη  των αναγκαίων μέτρων προσαρμογής της διαχείρισης 

(adaptive management) και τον σχεδιασμό και την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων στο μέλλον.  

 
 Ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης τω δασών στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς σε εκτέλεση του 

άρθρου 11 του Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ-44 Α) 

Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς   Δ α π ά ν ε ς  



Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001) 

  Για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών 

οικοσυστημάτων είναι απαραίτητη η  εκπόνηση των 
δασοπονικών μελετών δημοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των σχετικών 
άρθρων του Ν.Δ. 86/1969, όπως ισχύει κάθε φορά, με σκοπό την 
οργάνωση της δασοπονίας, την εξασφάλιση της διατήρησης και 
συντήρησης των δασών, την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την αειφορική απόληψη καρπώσεων. 

  Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών 
έργων και την εκτέλεση των εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των 
δασών και δασικών εκτάσεων (π.χ. ανόρθωση υποβαθμισμένων, 
διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια κ.λ.π). 

  Σύνταξη «αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
κάθε φορά ισχύουν ( σχετική 117824/1335/31-3-2011 απόφαση του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 124516/2177/22.04.2015 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΑΔΑ:7ΛΝΣ465ΦΘΗ-Δ53) 



Κατασκευή νέων χώρων δασικής αναψυχής και ανακαίνιση παλαιών -  Δασικοί Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 2003ΣΕ08400000) 



Κατασκευή νέων χώρων δασικής αναψυχής και ανακαίνιση παλαιών -  Δασικοί Περιβαλλοντικοί 

Οικισμοί (Π.Κ. 2003ΣΕ08400000) 

  Σκοπός του έργου αυτού είναι η βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δημοσίων δασών και των 

δασικών εκτάσεων και η διευκόλυνση των επισκεπτών  για να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση. 

: 

Εξασφάλιση της 
αειφορικής 
χρήσης των 

ειδών και των 
οικοσυστημάτων 

Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και 

ενημέρωση 

Βελτίωση 
κοινωνικού -
οικονομικού 

επιπέδου των 
κατοίκων των 

περιοχών 

Παροχή 
ευκολιών για 

την 
ικανοποίηση 
αναγκών του 
σύγχρονου 

ανθρώπου για 
υπαίθρια 
αναψυχή 

Διατήρηση  
φυσικής 

κληρονομιάς με 
προστασία και 
διαχείριση των 

ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών 

Βελτίωση 
κοινωνικού 
ρόλου των  
δημοσίων 
δασών και 
δασικών 

εκτάσεων  



Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή (Π.Κ. 

2000ΣΕ08400000) 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο είναι: 

  παραγωγή μοσχευμάτων 
 
  ανάπτυξη - φύτευση δενδρυλλίων λεύκης και 
λοιπών ταχυαυξών ειδών 

 
  περιποίηση νεαρών φυτειών 

 
λευκοκαλλιέργεια των ζωνών των ποταμών  

 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε έργα και εργασίες για: 

 

   αναδασωτικές εργασίες (διαχειριστικά τμήματα  κύριας 

κοίτης και σε μέρος της εκτροπής των ποταμών) 

 

  καλλιεργητικές εργασίες (διαχειριστικά τμήματα κύριας 

κοίτης και σε μέρος της εκτροπής των ποταμών) 

 

  αναδάσωση υλοτομούμενων τμημάτων 

Στις δαπάνες λευκοκαλλιέργειας και λοιπών 

ταχυαυξών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

υλοτόμησης ώριμων προς υλοτομία δένδρων. 



Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000) 

Διάνοιξη- συντήρηση- βελτίωση – ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων 

  Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων 
 
  Συντήρηση του υφιστάμενου δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας 
 
  Εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) 
 
  Κατασκευή και συντήρηση σημείων υδροδότησης 
 
  Δημιουργία και συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών 
 
  Έργα προληπτικής δασοκομίας 
 
  Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας για λόγους προστασίας από 
δασικές πυρκαγιές 
 
  Κατασκευή, τοποθέτηση, οριοθέτηση, βελτίωση και συντήρηση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών 
 
΄Εργα  και εργασίες προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνονται στα «αντιπυρικά σχέδια διαχείρισης 
δασικών πυρκαγιών» 

 

Σκοπός των δράσεων που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δημόσιων δασών και δασικών 

εκτάσεων και της πρόσβασης των 

πυροσβεστικών οχημάτων για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών και η εισαγωγή των 

κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων 

πρόληψης για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

και των επιπτώσεων πυρκαγιών επί των 

δημοσίων δασών και δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεων της χώρας. 



Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, Σποροσυλλογή και Διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων 

και συστάδων - Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού (Π.Κ. 2000ΣΕ08400001: Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες  αφορούν ενδεικτικά: 

  Φυτωριακές εργασίες 

 

  Προμήθεια υλικών απαραίτητα για την παραγωγή του φυτευτικού υλικού 

 

  Δαπάνες συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων και σχετικών υποδομών άρδευσης  φυταρίων 

 

  Δαπάνες συντήρησης μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φυτευτικού υλικού 

 

  Εργασίες σποροσυλλογής και έξοδα αποστολής του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού από και προς Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. 

 

  Προμήθεια υλικών απαραίτητων για τις εργασίες σποροσυλλογής 

 

  Δαπάνες εκκόκκισης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού στο Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. 

 

  Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών εφοδίων και δαπάνες για την συντήρηση του υφιστάμενου     

εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. 

 

  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία των μηχανημάτων (αλυσοπρίονα, τρακτέρ κλπ.) που χρησιμοποιούνται στην 

καλλιέργεια των φυτώριων 

 

  Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (χορτοκοπτικά, φρέζα, αλυσοπρίονα, εξαρτήματα για τα τρακτέρ) 

 

  Δασοκομικοί χειρισμοί στις σποροπαραγωγές συστάδες, ώστε να εξασφαλίζονται πάντοτε άριστοι φαινοτύποι-σπορείς 

 

  Εργασίες υλοποίησης κατάλληλων μικρών έργων - εργασιών και καλλιέργειας των σποροπαραγωγών κήπων 



Δαπάνες για εκτός έδρας κινήσεις – οδοιπορικά -Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 

και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΝ 

(Π.Κ. 2001ΣΕ08400002) 

Περιλαμβάνονται: 

  Εκτός έδρας κινήσεις, οδοιπορικά έξοδα (προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) για 
εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στην ΣΑΕ 584 του Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων  
 
  Εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των και την παροχή οδηγιών 



Συστηματική και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests (Π.Κ. 2011ΣΕ08400003) 

 

•  Το πρώτο υποέργο της «Συστηματικής Παρακολούθησης των επιφανειών 
του Επιπέδου Ι (Level I) συνίσταται στην εκτίμηση της υγείας των 100 
πειραματικών επιφανειών που έχουν οριστεί και αντιπροσωπεύουν όλα τα 
δασικά οικοσυστήματα της χώρας και υλοποιείται από τις Δασικές 
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Η υγεία των δασών 
εκτιμάται με το ποσοστό αποφύλλωσης των δέντρων και με την 
ταυτοποίηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και ενδεικτικά, όπως 
προσβολές από μύκητες, έντομα κοκ, καθώς επίσης και από πληγώσεις από 
ακραία μετεωρολογικά φυσικά φαινόμενα. 

ΥΠΟΕΡΓΟ I: Συστηματική 
Παρακολούθηση των 

επιφανειών του Επιπέδου Ι 
(Level I) 

 

•  Το δεύτερο υποέργο (επίπεδο ΙΙ ή Level II), υλοποιείται από το Ινστιτούτο 
Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και το οποίο 
θα χρηματοδοτηθεί με την διαδικασία της επιχορήγησης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της παραγράφου 1α του άρθρου 7 και της παραγράφου 2δ 
του άρθρου 12 της αριθμ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2857/Β/28.12.2015), περιλαμβάνει 4 πειραματικές επιφάνειες 
αντιπροσωπευτικές των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και στις οποίες 
γίνεται εντατική παρακολούθηση και μέτρηση πολλών οικολογικών 
παραμέτρων έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα μεταξύ 
αιτίας και αποτελέσματος στην οικολογία των δασών 

ΥΠΟΕΡΓΟ IΙ: Εντατική 
Παρακολούθηση των 

επιφανειών του Επιπέδου ΙΙ 
(Level ΙI) με Επιχορήγηση του 

Ινστιτούτου Δασικών 
Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων του ΝΠΙΔ 
«ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» για την 

υλοποίηση του». 
Το δεύτερο υποέργο είναι 

συμπληρωματικό του πρώτου 

δεδομένου ότι μπορεί να γίνει 

επέκταση των αποτελεσμάτων 

και στο επίπεδο Ι (Level I) 



Οι παράμετροι που  μετρώνται  στο επίπεδο ΙΙ είναι: 

  Μετεωρολογία και υδρολογία 

 

  Εκτίμηση αποφύλλωσης  δέντρων, βιοτικών-αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των δασών 

 

  Χημεία της βροχής 

 

  Χημεία του εδαφικού διαλύματος 

 

  Μέτρηση  φυλλόπτωσης και ανάλυσης της χημείας της 

 

  Μέτρηση συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς των δέντρων 

 

  Φυλλική επιφάνεια των δέντρων 

 

  Φαινολογία των δασικών ειδών 

 

  Μέτρηση της αύξησης των δέντρων 

 

  Προσδιορισμός της βιοποικιλότητας της παρεδαφιαίας βλάστησης 

 

  Προσδιορισμός της υγρασίας και θερμοκρασίας του εδάφους σε συνεχή βάση 

 

  Προσδιορισμός των αποθεμάτων άνθρακα σε όλο το συστατικά του οικοσυστήματος 



Ο Προϋπολογισμός του Έργου καλύπτει ενδεικτικά Δαπάνες που αφορούν: 

Ανάθεση σε εργαστήρια της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού 

για την εκτέλεση 
εξειδικευμένων αναλύσεων 

Δαπάνες για απαραίτητα 
υλικά και εργασίες για την 
περίφραξη, σήμανση και 

καθαρισμό των 
δειγματοληπτικών 
επιφανειών και την 

πρόσβαση σε αυτές. 

Προμήθεια εξοπλισμού 
(οργάνων) για την ανάλυση 
δειγμάτων νερού, φυτικών 

ιστών, εδάφους και 
αισθητήρων θερμοκρασίας 

εδάφους και υγρασίας 

Προμήθεια οργάνων πεδίου 
για τη μέτρηση 

μετεωρολογικών και 
υδρολογικών παραμέτρων 

στις πειραματικές επιφάνειες 

Μετακινήσεις προσωπικού 
για την μέτρηση και συλλογή 
δεδομένων, από και προς τις 
δειγματοληπτικές επιφάνειες 

Μετακινήσεις προσωπικού 
των δασικών υπηρεσιών και 
των φορέων υλοποίησης του 
έργου για την διεξαγωγή και 

παρακολούθηση των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

Μετακινήσεις προσωπικού 
των δασικών υπηρεσιών και 
των φορέων υλοποίησης του 
έργου στο εξωτερικό για την 

παρακολούθηση των 
συναντήσεων των εταίρων 

που συμμετέχουν στον 
οργανισμό ICP-Forests 

Εκπαιδευτικές εκδρομές, 
παροχή γευμάτων , μέσων 

μετακίνησης κατά την 
διάρκεια των σεμιναρίων και 
λοιπές δαπάνες οργάνωσης  
(εκπαίδευση προσωπικού, 
δασικών υπηρεσιών και  

φορέων υλοποίησης) που θα 
κάνουν μετρήσεις στο πεδίο 

Δαπάνες για  προμήθεια από  
Δασικές Υπηρεσίες του 

απαραίτητου εξοπλισμού για 
την διενέργεια μετρήσεων 
και της λήψης στοιχείων 

(GPS, ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές, 

δενδροϋψόμετρα) 

Τυχόν επιπλέον δαπάνες για 
έργα και εργασίες που θα 

προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του έργου και θα 

κριθούν απαραίτητες για την 
αποτελεσματική υλοποίηση 

του 



Διατήρηση της Υγείας και της Ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων-Αποτελεσματική Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Φυτοϋγειονομικού Καθεστώτος (Π.Κ. 2013ΣΕ08400002) 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού  προωθούνται 

οι απαραίτητες δράσεις από την Δ/νση 

Προστασίας Δασών σε συνεργασία με τις 

καθ΄ ύλη αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την λήψη 

των κατάλληλων μέτρων για την 

καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, καθώς 

και κάθε παθογόνου αιτίας σε εφαρμογή των 

σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν για 

την χώρα μας από την κοινοτική νομοθεσία 

για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, καθώς 

και των εκτελεστικών αποφάσεων της 

Επιτροπής για την λήψη μέτρων επείγοντος 

χαρακτήρα για την εξάπλωση επιβλαβών 

οργανισμών. 

Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών 

οικοσυστημάτων με την λήψη των απαραίτητων μέτρων 

προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή 

τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος 

της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα 

φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο 

εσωτερικό της χώρας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 

92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ ΕΟΚ, 

2001/32/ΕΚ 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/ 

29/ΕΚ της Επιτροπής κλπ, καθώς και των εκτελεστικών 

αποφάσεων της Επιτροπής για την λήψη μέτρων επείγοντος 

χαρακτήρα για την εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών, 

καθώς και των σχετικών διατάξεων της Εθνικής 

Νομοθεσίας. 



Αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας (EUTR), του Κανονισμού FLEGT και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 338/1997 και της Διεθνούς Σύμβασης CITES) 

  Στο πλαίσιο του έργου αυτού  προωθούνται δράσεις από το Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας 

Ζωής και Ειδών CITES της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις Δ/νσεις της 

Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την λήψη 

των μέτρων σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας (EU Timber Regulation (EUTR) Κανονισμός ΕΕ 

αριθμ. 995/2010] , του Κανονισμού FLEGT (Κανονισμός ΕΕ 2173/2005), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.338/1997 «για 

την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» και της Σύμβασης CITES» 



Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών (ΣΑΕΠ) 

 

 

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ &ΑΝ.  και στην ΕΥΣΕ της ΕΑΣ της Γενικής 

Γραμματείας Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) 

 

Αποστέλλεται εντός πέντε (5) εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας 

λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα 

της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων. 

 

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για 
αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία 
για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ. 

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε 

υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες 

κλπ), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό 

περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή 

πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς 

για την πληγείσα περιοχή. 

 



Η πρόταση του Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα: 

 

  Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 

 

  Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

 

Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται 

πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να 

χρηματοδοτηθούν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση ότι τα υποέργα αυτά ή μέρος τους δεν έχουν 

προταθεί προς χρηματοδότηση σε άλλη ΣΑΕ. Απαραίτητα παραρτήματα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου 

αποτελούν: 

 

  Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών 

 

  Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

 

  Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας  

 

  Φωτογραφική τεκμηρίωση 
 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικά αναφέρονται οι μεταφορές του 2018 από ΚΑΕ 5242 ( Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή) 
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

Δαπάνες μισθοδοσίας για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριά) 

235.000,00 

Δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριά) για το τρέχον έτος 137.000,00 
Δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής για την επίβλεψη των 
αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών και αναδασωτικών επειγόντων έργων, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε 
έπειτα από τη πυρκαγιά στην περιοχή Καλάμου – Βαρνάβα – Καπανδριτίου Αττικής (13-16.08.2017). 

15.000,00 

κάλυψη της δαπάνης ώστε το Δασαρχείο Καλαμπάκας με τη μέθοδο της εργολαβίας να προβεί σε ανάθεση των εργασιών 
παραγωγής των ξυλοκατασκεών από την Κρατική Βιομηχανία ξύλου Καλαμπάκας 

73.000,00 

Κάλυψη δαπανών για την απρόσκοπτη λειτουργία της Κρατικής Βιομηχανίας ξύλου Καλαμπάκας 42.000,00 
Οικονομική τακτοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής 
Δ/νσης Δασών & Δ.Π. Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 ΚΑΕ 9511 {Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι 
ασφαλιστικές εισφορές)} 

4.038,54 

 Δαπάνες για την υλοποίηση «Μελέτη κατασκευής συγκράτησης Βραχοπτώσεων στην καμένη έκταση του Ιδιωτικού Δάσους 
Κοντοδεσποτίου»- Δασαρχείο Χαλκίδας 

8.379,75 

Δαπάνες για την προμήθεια 50 ζευγαριών πεδινής πέρδικας, προκειμένου να προχωρήσει το Δ/χείο Νάουσας στην εκτροφή 
τους και την παράδοση των παραγώγων στην ΕΚΠ Κόζιακα Τρικάλων για τις κυνηγετικές ανάγκες  

2.000,00 

Δαπάνες για την προμήθεια  αυτοκινήτων για τις ανάγκες Δασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Α.Δ. 
Μακεδονίας-Θράκης ποσό 30.000,00 € 2. Α.Δ. Πελ/νήσου –Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ποσό 30.000,00 € 3. Α.Δ.   Αττικής 
65.000,00 € 

125.000,00 

Μεταφορά πίστωσης στην ΑΔ Αττικής προκειμένου να καλυφθούν οι αποζημιώσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτών 
δικηγόρων ως μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών 
χαρτών στο Νομό Αττικής που πρόκειται να συσταθούν με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα 
της οικείας Διεύθυνσης Δασών 

67.500,00 

Μεταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 5242 στον ΚΑΕ 0878 «Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών» θα καλυφθούν 
δαπάνες υλοτομικών εργασιών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για τη διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες 
στους κατοίκους περιοχών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας -  Στερεάς Ελλάδας 

80.000,00 

Κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία του πάρκου Μπαλή Αλώνια του Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης του Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου 

39.000,00 

  Ο Ειδικός Φορέας Ε.Φ. 1031-202 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

   του Τακτικού Προϋπολογισμός Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 



Μεταφορά πίστωσης στην ΑΔ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου προκειμένου να καλυφθούν οι αποζημιώσεις για τη συμμετοχή 
των ιδιωτών δικηγόρων ως μελών των δεκαπέντε (15) Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των 
αναρτημένων δασικών χαρτών στους  Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας και Κέρκυρας που 
πρόκειται να συσταθούν με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις έδρες των οικείων Διευθύνσεων Δασών 

85.500,00€ 

Δαπάνες για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου για μετακινήσεις στη 
Σαμοθράκη για την εκπόνηση της  μελέτης «Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης». 

2.240,00 

Μεταφορά πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018 3.434.000,00 
Δαπάνες  για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (Σ.Κ.Δ.) και στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) 

17.100,00 

Ενίσχυση του ΚΑΕ 2111   «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» για την κάλυψη των οικονομικών ενισχύσεων των 
ρητινοσυλλεκτών για την παραγωγή του έτους 2017 

1.000.000,00 

Δαπάνες για την  προμήθεια από το Δασαρχείο Αμαλιάδας, ενός ξύλινου λυόμενου πυροφυλακίου και την εγκατάστασή του στον 
Δήμο Ήλιδας την καταστροφή του προϋπάρχοντος πυροφυλακίου κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου 2017 

5.811,07 

Δαπάνες για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου κτηνιάτρου (επισκέψεις στον χώρο που φυλάσσονται τα πτηνά, υγειονομικοί έλεγχοι, 
αναλύσεις κλπ), στο εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων Αρμένων, Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου 

6.000,00 

Δαπάνες για τη λειτουργία του Δασικού Περιπτέρου στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ( Δασαρχείο Θεσσαλονίκης) 12.000,00 
Δαπάνες για την έναρξη σύνταξης μελετών αντιδιαβρωτικών έργων και έργων αποκατάστασης, από την Διεύθυνση Αναδασώσεων 
Αττικής για τις περιοχές  Ανατολικής Αττικής (Ραφήνα, Ν. Βουτζάς, Μάτι) και Δυτικής Αττικής (Κινέττα) που επλήγησαν από τις 
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές (Ιούλιος 2018). 

150.000,00 

Μεταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 5242 στον ΚΑΕ 0878 «Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών» για να καλυφθούν δαπάνες για 
τη διαχείριση των συστάδων των Δημοσίων Δασών με απευθείας εκμετάλλευση (ΚΕΔ) των Δ/νσεων Δασών Καστοριάς, Φλώρινας και 
Κοζάνης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη χορήγηση καυσοξύλων στους ορεινούς – παραδασόβιους 
πληθυσμούς των εν λόγω περιοχών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

150.000,00 

Δαπάνες για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών για το έτος 2018 από το Δασαρχείο Γουμένισσας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
αυξημένες ανάγκες για τη χορήγηση καυσοξύλων στους παραδασόβιους πληθυσμούς της περιοχής αρμοδιότητας του 

30.000,00  

Δαπάνες για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών για το έτος 2018  προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη 
χορήγηση καυσοξύλων στους παραδασόβιους πληθυσμούς προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη χορήγηση 
καυσοξύλων στους ορεινούς – παραδασόβιους πληθυσμούς περιοχών αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης 
Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

220.000,00  



ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

  Κάθε χρόνο η Υπηρεσία μας  συντάσσει Πρόγραμμα  χρηματοδότησης της Δασοπονίας από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 

Δασών του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»  και το υποβάλλει αρμοδίως για έγκριση  δια του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019: 

Η ανάπτυξη της δασοπονίας και η αειφορική διαχείριση και ενδυνάμωση του πολυλειτουργικού ρόλου 

των δασικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση - διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των 

δασών, μέσω της λήψης των κατάλληλων μέτρων και δράσεων, που περιλαμβάνονται, περιγράφονται 

και εξειδικεύονται στους άξονες προτεραιότητας που αποσκοπούν στην προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα: 
 

  πυρκαγιές  

 

  παράνομη υλοτομία 

 

  προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της 

 

  εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων 

 

  βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας τους με την οργάνωση χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής  

και  γενικότερα ευκολιών δασικής αναψυχής 

 

  ανασύσταση του δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές 



Άξονες 

Προτεραιό 

τητας  

1. Αντιπυρική προστασία δασών και 

δασικών εκτάσεων 

 

 

 

2. Προστασία και διαχείριση 

δημοσιών δασών και δασικών 

εκτάσεων 

 

3. Αποκατάσταση 

δασοκομικού 

δυναμικού 

 

4. Ανάπτυξη δασοπονίας και 

προστασίας άγριας πανίδας και 

χλωρίδας 

Μέτρο 1 

 

Προληπτικά μετρά για την αντιπυρική 

προστασία των δημοσιών δασών και 

δασικών εκτάσεων 

Διαχείριση δημοσιών δασών Αντιδιαβρωτική και 

αντιπλημμυρική  

προστασία λεκανών 

απορροής καμένων 

δασών και δασικών 

εκτάσεων 

Ανάπτυξη θηραματοπονίας  και 

ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων  

( ΚΑΖ, ΕΚΠ, Εκτροφεία, Θηραμάτων 

Πεστροφογεννητικοί 

Μέτρο 2 

 

Μέσα ατομικής προστασίας των 

εργατών - εργατριών, εξοπλισμός και 

λοιπές αναγκαίες δαπάνες στα 

πλαίσια υλοποίησης του 

"προγράμματος κοινωφελούς 

εργασίας για την αντιπυρική 

προστασία των δασών" του 

υπουργείου εργασίας 

 Εκπόνηση δασοπονικών 

μελετών  

Aντιδιαβρωτική και 

αντιχειμαρρική 

προστασία των δασικών 

εδαφών -  δασοτεχνική 

διευθέτηση χειμάρρων ( 

Τεχνικά και 

φυτοτεχνικά έργα και 

εργασίες) 

Προστασία άγριας πανίδας και των 

βιοτόπων της 

 

Μέτρο 3 

 

Βελτίωση υποδομών  πρόληψης  

λαθροϋλοτομιών 2019 

Καλλιέργεια δασικών 

φυτωρίων – 

σποροσυλλογή 

Δαπάνες λειτουργίας της 

Επιστημονικής Επιτροπής εμπορίας 

ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 

πανίδας (CITES) 

 

Μέτρο 4 

 

Αγορά ή απαλλοτρίωση δασών 

και εκτάσεων που βρίσκονται 

εντός δασών  

 

Αποκατάσταση του 

τοπίου και της δασικής 

βλάστησης  

Δαπάνες Επιστημονικής Επιτροπής και 

Νομαρχιακών Επιτροπών και Ομάδων 

Άμεσης Επέμβασης για την λήψη 

μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών 

προσέγγισης – αλληλεπίδρασης 

αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές 

Μέτρο 5 

 

Λοιπά έργα και εργασίες 

συμφώνα με το άρθρο 8 του ν. 

3208/2003  

Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και 

διόρθωσης των δασικών χαρτών  

 

Μέτρο 6 

 

Περίθαλψη,  προσαρμογή και 

απελευθέρωση  ειδών της άγριας 

πανίδας - Εφαρμογή της Αρ. Πρωτ. 

173664/1618/18 απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος  

(ΦΕΚ4745 Β/23-10-2018)  



Άξονες 

Προτεραιό 

τητας  

5. Δράσεις – Έργα, εργασίες και προμήθειες της Γενικής 

Δνσης Δασών - & Δασικού Περιβάλλοντος 

 

6. Βελτίωση της 

οικολογικής 

και 

κοινωνικής 

αξίας των 

δασών 

7. Εφαρμοσμένη 

έρευνα 

8. Χρηματοδότηση συνεχιζόμενων έργων και 

ανειλημμένων υποχρεώσεων  έργων που είχαν 

ενταθεί στα προηγούμενα χρηματοδοτικά 

προγράμματα  

 

Μέτρο 1 

 

Λειτουργικές δαπάνες της Γενικής Δ/νσης  Δασών και 

Δασικού Περιβάλλοντος 

 

1.Δράση: Γενικές λειτουργικές δαπάνες  

2.Δράση: Δαπάνες διαμόρφωσης- συντήρησης και 

επισκευής των κτιρίων και των υποδομών που ανήκουν 

στη γενική διεύθυνση δασών και δασικού περιβάλλοντος  

3.Δράση: Ανάθεση  έργων, μελετών και υπηρεσιών 

1. Δράση: Χρηματοδότηση συνεχιζόμενων 

έργων και ανειλημμένων υποχρεώσεων που 

είχαν ενταθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Προστασία και Αναβάθμιση δασών 2018» 

2. Δράση: Χρηματοδότηση και οικονομική 

τακτοποίηση συνεχιζόμενων ερευνητικών 

προγραμμάτων 

3. Δράση: Οικονομική τακτοποίηση έργων και 

προγραμμάτων προηγούμενων Χ.Π. που δεν  

έχουν αποπληρωθεί 

4. Δράση:  Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

5. Δράση : «Απόδοση ποσών σε ΟΤΑ και λοιπών 

δικαιούχων από τα έσοδα των εισιτήριων 

εισόδου επίσκεψης σε προστατευόμενες 

περιοχές». 

6. Εκτέλεση «Αποφάσεων και επιστροφή       

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Μέτρο 2 

 

Ενημερωτικό υλικό και διαφημιστικά σποτ για την 

δασοπροστασία και την προστασία της άγριας ζωής 

 

Μέτρο 3 

 

Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων  και συνεδρίων για 

την δασοπονία, την διαχείριση της άγριας ζωής και 

υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης δασικών υπάλληλων 

 

Μέτρο 4 

 

Καταβολή εισφορών της χώρας για τη συμμέτοχη της σε 

διεθνείς οργανισμούς  

Μέτρο 5 

 

Πρόγραμμα προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 

και Δασικού Περιβάλλοντος για την διαχείριση  των 

δασών 

Συνέχεια……. 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

ΠΔΕ ΣΑΕ 0584 1.000.000,00(;) 3.790.000,00 3.719.480,00 4.284.500,00 3.765.000,00 3.500.000,00(;) 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΚΑΕ 5242 έως 2018- 
ΑΛΕ 2910601025 από 
1.1.2019) 

8.000.000,00 7.200.000,00 6.850.000,00 6.500.000,00 6.200.000,00 6.280.000,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΣΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

7.500.000,00 11.500.000 11.300.000,00 10.087.289,71 10.000.000,00 10.000.000,00 

 Διατιθέμενες πιστώσεις 2014-2019 



«ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  

2018-2038  

(ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ)» 
Η αρ. πρωτ. 170195/758/26.11.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

(ΦΕΚ 5351 Β’/ 28.11.2018) 

      Καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για την 
περίοδο 2018-2038, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, 
καθώς και οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της». 

ΟΡΑΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ  

• Ανάπτυξη και υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου δασοπονίας 

• Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των δασικών 

οικοσυστημάτων στην οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της 

προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, 

υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ  (1/3) 

• Ανασυγκρότηση κεντρικών και περιφερειακών δομών Δασικής Υπηρεσίας 
και καθετοποίηση αυτών, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση της 
αειφορικής διαχείρισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος και των δασικών 
προϊόντων 

• Ανάπτυξη εθνικού, περιφερειακών και τοπικών οδικών χαρτών για την ενίσχυση του 
προληπτικού αντιπυρικού σχεδιασμού και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

• Συστηματική διαχείριση όλων των δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό τον περιορισμό 
των δασικών πυρκαγιών, αλλά και της έντασης αυτών υπό το πρίσμα της αειφορίας και των 
πολλαπλών υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων 

• Ανάπτυξη ανθεκτικών και προσαρμοσμένων οικισμών σε δασικές πυρκαγιές στις 
περιοχές άμεσης προτεραιότητας μέσα από τη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων 
δημόσιων υπηρεσιών (πχ. Δασική Υπηρεσία, Γενική Γραμματεία, Πολιτικής Προστασίας, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού) και την εθελοντική 
συνεργασία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών 

• Δημιουργία μόνιμου και ευέλικτου μηχανισμού εθνικής απογραφής και παρακολούθησης 
των δασικών οικοσυστημάτων 

• Ενίσχυση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες  

• Διαρκής κατάρτιση και ενημέρωση των εργαζομένων που συνδέονται με τα δασικά 
οικοσυστήματα με στόχο την ενσωμάτωση στη δασική πράξη των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, της καινοτομίας και των διεθνών πρακτικών και πολιτικών 

• Αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ (2/3) 

• Βελτίωση της μεθοδολογίας καταγραφής των παραγομένων προϊόντων 
και υπηρεσιών του δάσους με έμφαση στην απασχόληση και στον 
κοινωνικοοικονομικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων 

• Αναγνώριση της αξίας και ενίσχυση της συμβολής των δασικών 
οικοσυστημάτων στη βιοοικονομία και στην κυκλική οικονομία 

• Διαχείριση με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των 
δασικών οικοσυστημάτων  

• Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της 
δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα 

• Διαχείριση και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό τη 
διατήρησή τους και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας  

• Διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ (3/3) 

• Βελτίωση των νομικών εργαλείων απογραφής και παρακολούθησης (πχ. 
δασικοί χάρτες στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, δασολόγιο, 
διασύνδεση δασικών διαχειριστικών μελετών) για τη θεσμική θωράκιση 
των δασικών οικοσυστημάτων 

• Δικτύωση και συνέργειες θεσμικών και μη φορέων που σχετίζονται με 
τα δασικά οικοσυστήματα για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής, 
την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της απλοποίησης των διαδικασιών 

• Συνοχή της εθνικής πολιτικής με τις πολιτικές, στόχους και δεσμεύσεις σε 
ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για τα δασικά 
οικοσυστήματα 

• Ενίσχυση των διεθνών πολιτικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών της 
χώρας σε τομείς που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα, όπως της 
κλιματικής αλλαγής, και ανάληψη πρωτοβουλιών στη χάραξη διεθνούς 
πολιτικής για τα δασικά οικοσυστήματα, με έμφαση στις περιοχές των 
Βαλκανίων και της Μεσογείου 

 



Άρθρο 3 «Μεσογειακή Δασοπονία» 
«Υιοθετείται το πρότυπο της Μεσογειακής Δασοπονίας στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων 

της χώρας, προσαρμοσμένο στις βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες της Ελλάδας, με εφαρμογή σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με σαφή τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό, που θα διασφαλίζει 

αυξημένη ευελιξία και θα ενδυναμώνει τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων και 
προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του» 

     ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

• Διαφοροποίησή ως προς τα εργαλεία σχεδιασμού και τα μέσα μεταξύ των 
ποικίλων δασικών οικοσυστημάτων, ανάλογα με τις βιοκλιματικές ζώνες που 
αυτά απαντώνται 

• Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και 
στην κλίμακα του μεσογειακού τοπίου, αναγνωρίζοντας την ιστορικότητά του και 
σεβόμενο την τοπική γνώση στη διαχείρισή του, διατηρώντας έτσι το μωσαϊκό 
και την ποικιλία των χρήσεων γης 

• Ανοιχτό στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, επιδεκτικό στην υιοθέτηση 
παραδοσιακών και καινοτόμων καλών πρακτικών που βασίζονται στη 
διεπιστημονικότητα και που διευκολύνει την επιστημονική συνεργασία και 
έρευνα 

• Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση συνεισφέροντας σημαντικά 
στο ΑΕΠ 

• Αναγνώριση του ρόλου των μη δημόσιων δασικών οικοσυστημάτων στην 
επίτευξη των σκοπών της Στρατηγικής 

• Αναγνώριση του ρόλου της βόσκησης αγροτικών και άγριων ζώων ως μέσο 
διαχείρισης των κατάλληλων προς τούτο δασικών οικοσυστημάτων 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

• Στόχος της διατήρησης της μοναδικής παγκοσμίως βιοποικιλότητάς τους 
σε επίπεδο γενετικών πόρων, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων, ως 
κιβωτούς της βιοποικιλότητας της ΕΕ και της δημιουργίας νέων 
προοπτικών αξιοποίησής τους σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, 

• Αναγνώριση του ρόλου της θήρας τα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και 
η περαιτέρω βελτιστοποίησή της ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης 

•  Προστασία των υγροτοπικών λειτουργιών σε πάσης φύσεως υγροτόπους 
και εντός αλλά και στην περιφερειακή ζώνη δασικών οικοσυστημάτων και 
αξιοποίηση των δασολιβαδικών συστημάτων  

• Ικανότητά να προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες 
ενέργειες, καθώς και από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα κ.α.) και 
αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή κ.α.) κυρίως μέσω της 
προληπτικής διαχείρισης και δευτερευόντως της καταστολής και 
αποκατάστασης 

• Διαθέτει μεθόδους, εργαλεία και δεδομένα αποτίμησης της αξίας των 
δασικών οικοσυστημάτων και της συμβολής αυτών στο ΑΕΠ της χώρας και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών, ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσματα 
της «μεσογειακής δασοπονίας» και να αναδεικνύεται η σημασία αυτών των 
οικοσυστημάτων, καθώς και το έργο των φορέων που τα διαχειρίζονται. 

 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

• 1. Οριζόντιος Άξονας (ΟΑ) 1: 
Διακυβέρνηση Δασικού Τομέα. 

• 2. Οριζόντιος Άξονας 2:  

       Απογραφή – Παρακολούθηση. 

• 3. Οριζόντιος Άξονας 3: 

         Έρευνα - καινοτομία. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΘΕΤΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
•Κάθετος Άξονας 1: Οικονομία του δάσους 

•Κάθετος Άξονας 2: Κλιματική αλλαγή 

•Κάθετος Άξονας 3. Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων και βελτιστοποίηση υπηρεσιών 
οικοσυστήματος 

•Κάθετος Άξονας 4: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές  

Σε κάθε  άξονα  περιγράφονται και 
προσδιορίζονται :  

«Γενικοί Στόχοι»,  

«Κατευθύνσεις Δράσεων»  & 

«Δείκτες παρακολούθησης» 

Στον Κάθετο Άξονα 3 περιλαμβάνονται 
και  τα εδάφια:  
«3.3: Ειδικοί Στόχοι για την προστασία 
από τις δασικές πυρκαγιές» & 
«3.4: Ειδικές κατευθύνσεις δράσεων 
για την προστασία από τις δασικές 
πυρκαγιές» 



ΑΡΘΡΟ 7 : 
«ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»  

 

1. Ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του Δασικού Τομέα είναι οι 
παρακάτω: 

1.1. Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) για τον Τομέα Δάση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα οι ΣΑΕ 584 (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ) και ΣΑΕ 084 (ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ). 

1.2. Ειδικός Φορέας Ε.Φ. 1031-202 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του 
Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΝ. 

1.3. Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΦΔ-ΠΤ). 

1.4. Πιστώσεις για το περιβάλλον του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

1.5. Ανταποδοτικές πιστώσεις από τα εισπραττόμενα τέλη άσκησης αντιρρήσεων, 
δασικοί χάρτες, κοκ από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για πρόσληψη προσωπικού 
για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά 
των εργασιών μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών. 

1.6. Τακτικός Προϋπολογισμός ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 190_ -999-0200000 (Γενική Δνση Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες 
εξυπηρετούνται οι Δασικές Υπηρεσίες. 

1.7. Συλλογικές Αποφάσεις Έργων των Περιφερειών (ΣΑΕΠ). 



«ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» (2/2) 

1.8. Πιστώσεις από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Δήμων» σε Δήμους και σε Συνδέσμους ΟΤΑ, για την κάλυψη δράσεων 
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 

1.9. Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

1.10. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) {ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ). 

1.11. Λοιπά ενωσιακά προγράμματα/ συγχρηματοδοτούμενα από ενωσιακούς 
πόρους (π.χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
LIFE, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG, HORIZON 2020). 

1.12. Λοιπές χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του Δασικού Τομέα. 

2. Τα δασικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιούνται από την 
Κεντρική Δασική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. 

 



         ΆΡΘΡΟ 8  

        «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔ» 

 

        Θεσμοθετείται το Σχέδιο Δράσης Δασών (ΣΔΔ)  
για την υλοποίηση του οράματος, των γενικών 
στόχων και κατευθύνσεων δράσεων για την 
εφαρμογή του προτύπου της μεσογειακής 
δασοπονίας της Εθνικής Στρατηγικής για τα 
Δάση ( ΕΣΔ), η υποχρέωση διασύνδεσης των με 
συναφείς στρατηγικές της χώρας και διεθνείς 
και ευρωπαϊκές στρατηγικές για τα δασικά 
οικοσυστήματα και περιγράφεται η 
αναθεώρηση και   η αξιολόγηση τους  

        ( ενδιάμεση και τελική) κ.ο.κ.. 

         ΆΡΘΡΟ 9  

         «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ» 

 

         Δίδονται κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των 
δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε αυτό,  
παρουσιάζεται στο προσάρτημα  1 το 
περιεχόμενο του και στο  προσάρτημα  2 «το 
ενδεικτικό περίγραμμα και πίνακες ανάπτυξης 
του ΣΔΔ, αλλά και παρουσίασης των δράσεών 
του» 



Σχέδιο Δράσης για τα Δάση (ΣΔΔ) 

• Έχει πενταετή διάρκεια, καθώς και θεματικό περιεχόμενο 

• Καταγράφονται άμεσες και ιεραρχημένες δράσεις που μπορεί να αντιστοιχούν 
σε έναν ή περισσότερους οριζόντιους ή κάθετους θεματικούς άξονες ή 
κατευθύνεις δράσεων της ΕΣΔ 

• Καταγράφονται οι δράσεις κατ’ ελάχιστον με: συνοπτική περιγραφή και 
στοιχειοθετημένη προτεραιοποίηση, αναμενόμενα αποτελέσματα, 
εμπλεκόμενους/ αρμόδιους φορείς, προεκτίμηση κόστους και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης.  

• Για κάθε δράση παρουσιάζεται η σύνδεση με την ΕΣΔ (άξονες, γενικοί στόχοι και 
κατευθύνσεις δράσεων), αλλά και ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησης της 
(μέσω τουλάχιστον των δεικτών παρακολούθησης της ΕΣΔ). 

• Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες, εφικτές, ρεαλιστικές 
και χρονικά προσδιορισμένες 

• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων και των 
δράσεων του ΣΔΔ γίνεται μέσω δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι 
περιγράφουν την επίδραση- αποτέλεσμα των δράσεων ποσοτικά ή/και ποιοτικά 



Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! 


