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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020 

Αρχή διαχείρισης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
 
Αρχική Έγκριση: Η αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI:2014GR06RDNP001) 
 
Έγκριση 4ης Τροποποίησης ΠΑΑ: Η C(2019) 1781 final Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 
28.02.2019 σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170  CCI 2014GR06RDNP001 



Τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
 

Οι αιτήσεις των κρατών μελών για τροποποιήσεις των προγραμμάτων εγκρίνονται με 
τις ακόλουθες διαδικασίες: 

α) η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, αποφασίζει για τις αιτήσεις τροποποίησης 
των προγραμμάτων που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

i) αλλαγή της στρατηγικής του προγράμματος μέσω αλλαγής άνω του 50 %, του 
ποσοτικού στόχου που συνδέεται με περιοχή εστίασης 

ii) αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή περισσότερα μέτρα· 

iii) αλλαγή της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης ή της ετήσιας κατανομής της σε 
επίπεδο προγράμματος· 

β) Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, εγκρίνει τις αιτήσεις τροποποίησης του 
προγράμματος σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνουν 
ιδίως: 

i) την εισαγωγή ή απόσυρση μέτρων ή ειδών δράσεων· 

ii) αλλαγές στην περιγραφή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών των 
όρων επιλεξιμότητας· 

iii) τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων που υλοποιούνται υπό διαφορετικά 
ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ· 



Φορείς στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ. 
Π.Α.Α. ΚΥΑ 1921/2018 (ΦΕΚ 2597 Β’/ 03.07.2018 

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναλαμβάνουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4314/2014, για τα ακόλουθα 
Υπομέτρα: 

Υπομέτρο 8.1 : «Στήριξη για δάσωση / δημιουργία δασικών εκτάσεων» 
 
Υπομέτρο 8.2 : «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» 
 
Υπομέτρο 8.3:«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων»: 
  Δράσεις που αφορούν στην πρόληψη πυρκαγιών 
  Δράσεις που αφορούν σε Παθογόνους οργανισμούς 
  Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των 
πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών 
 
Υπομέτρο 8.4 :«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων» 
 
Υπομέτρο 8.6: «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων» 
 
Υπομέτρο 12.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 
2000» του Μέτρου 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
ύδατα». 



Εκχωρηθείσες Αρμοδιότητες 

 Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

 Εισηγείται την έκδοση θεσμικού πλαισίου,  

 Εκδίδει προσκλήσεις για κάθε υπομέτρο/δράση αρμοδιότητάς της 

 Αφού ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης από τις Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών 

Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αφού κοινοποιηθούν τα οριστικά 

αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η δεύτερη εισηγείται στον Γενικό 

Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Ν. την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

  Μεριμνά για την αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ των αποφάσεων ένταξης πράξης/πράξεων των Μέτρων που εκδίδει, καθώς και των 

σχετικών τροποποιήσεων αυτών, ώστε να εγγραφούν στο ΠΔΕ και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά, προκειμένου να μεριμνήσει για 

την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στο ΠΔΕ για το κάθε τρέχον έτος, εφόσον απαιτείται. 

  Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Ν, μετά από πρόταση των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και 

Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τυχόν τροποποιήσεων ή ανακλήσεων της ως άνω απόφασης ένταξης 

  Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική ενημέρωση από 

τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης 

των πράξεων, σύμφωνα με τη Διαδικασία I.6.6 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 



Εκχωρηθείσες Αρμοδιότητες 

 Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

  Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων: 

     - Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί και τηρούν είτε 

χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες εμπλέκονται και οι οποίες 

σχετίζονται με την πράξη, 

     - Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των 

αποτελεσμάτων. 

  Επεξεργάζεται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων/ δράσεων αρμοδιότητάς της και 

εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίησή τους. 

 Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΠΑΑ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις 

δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις 

περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται. 

  Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/ δράσεις αρμοδιότητάς τους, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ 

ΠΑΑ. 

 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 

όπου απαιτείται εισηγείται αρμοδίως την αναστολή της χρηματοδότησης. 

  Μεριμνά για  καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ορθή καταχώριση, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο 

(ΟΠΣΑΑ) 

 Μεριμνά, για την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο των Μέτρων του αρθ.1 της παρούσας, με τρόπο συμβατό με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται. 



Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 

  Πραγματοποιούν διοικητικούς ελέγχους στις  υποβαλλόμενες αιτήσεις στήριξης 
 

  Εισηγούνται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δ..Π. του Υ.ΠΕ.Ν τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις των αποφάσεων 
ένταξης πράξης / πράξεων 

 

  Διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων 
 

  Ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δ.Π του Υ.ΠΕ.Ν για την ολοκλήρωση των πράξεων 
 

  Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρμοδιότητάς ( χρονοδιάγραμμα, 
προβλήματα) 

 
  Μεριμνούν για τις καταχωρίσεις και έχουν την ευθύνη για  ορθή καταχώριση, ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΟΠΣΑΑ) 



Υπομέτρο 8.1 - Στήριξη για Δάσωση/ Δημιουργία Δασικών Εκτάσεων 

Στη συγκεκριμένη δράση εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του 
άρθρου 6 , του Καν (Ε.Ε.) 807/2014 

Κατάλληλη επιλογή των 
ειδών που θα φυτευθούν 

Επιλογή ειδών, 
ποικιλιών, οικοτύπων και 
προέλευσης δένδρων με 
βάση την ανθεκτικότητα 
στην κλιματική αλλαγή, 
στις φυσικές 
καταστροφές και 
κλιματικές συνθήκες 

 

 

Κατάλληλη επιλογή ειδών σε 
περιπτώσεις περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης. 

Στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν σε 
δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει 
ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, 
η δράση συνίσταται είτε: 
 
1.  Στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων 

ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή 
2.  Σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε: 
-  τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή 
- τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η 
ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση με το 10 % της περιοχής. 



Δικαιούχοι: 

    Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι: 
 
  Διαχειριστές δημόσιας γης 

 
  Διαχειριστές ιδιωτικής γης 

 
  Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης 

Ιδιοκτήτης της υπό δάσωση έκτασης Είδος δράσης 

Ιδιώτης ιδιοκτήτης / ένωση ιδιοκτητών • Κόστος εγκατάστασης 
• Απώλεια γεωργικού εισοδήματος 
• Δαπάνες συντήρησης 

Ελληνικό Δημόσιο Κόστος εγκατάστασης ( η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση 
ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου  
ή 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού) 

Άλλοι οργανισμοί του Ελληνικού δημοσίου Κόστος εγκατάστασης 



Επιλέξιμες δαπάνες 



Κόστος Απώλειας Εισοδήματος 

  Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο 
δύναται επίσης να χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους 
διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που 
έχουμε δάσωση γεωργικής γης. 

 
  Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως 
δώδεκα έτη. 

 
  Απώλεια εισοδήματος για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και 
μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών. 

 
  Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για φύτευση δενδρυλλίων 
περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων 
ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας.  

 
  Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται στις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και 
πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 
  Ενίσχυση παρέχεται μόνο για φύτευση και συντήρηση ειδών 
της Μεσογειακής βιογεωγραφικής  ζώνης του καταλόγου που 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Μέτρου, ανάλογα με τις 
ειδικές εδαφοκλιματικές και υδρολογικές συνθήκες και τις 
επιμέρους ζώνες βλάστησης. 

 

  Για δένδρα των γενών Populus και Salix δεν καλύπτονται 
δαπάνες συντήρησης. 



Όροι Επιλεξιμότητας 

Υποβολή μελέτης δάσωσης 

Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο 
μικρότερο των 8 ετών απαγορεύεται.  

Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 
επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους 

διαχειριστικούς στόχους αυτής 

Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης  την 
ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρ., με 

εξαίρεση τις περιοχές του Αιγαίου  

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των 
κριτηρίων επιλογής 

Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη 

κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών  

Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου συμβάλλει 
στην πρόληψη  εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων 

σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας  

Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου η δάσωση συμβάλει 
στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων για προστατευόμενες 

περιοχές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Δίνεται προτεραιότητα σε ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, 
στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων 

 Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στην 
ερημοποίηση 

Δίνεται προτεραιότητα όταν προβλέπεται η φύτευση 
αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων ή/και ειδών 

προτεραιότητας του καταλόγου ή/και μείξη ειδών 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Η εφαρμογή του Μέτρου απαγορεύεται ρητά σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000 που 
έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης 

 
  Στις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, η εφαρμογή του Υπομέτρου θα 
γίνεται μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

 
  Οριζόντιες υποχρεώσεις για την άσκηση της δασοπονίας στις ΖΕΠ συνεχίζουν να ισχύουν (ΚΥΑ37338/1807/2010). 

 
  Υπάρχει  πίνακας με τα είδη τα οποία επιτρέπεται να φυτευτούν καθώς και γενικός συσχετισμός αυτών με 
εδαφοκλιματικές ζώνες 

 
  Ο κατάλογος αποτελείται αποκλειστικά από αυτόχθονα είδη της μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. 

 
  Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα γένη Eucalyptus spp. και Paulownia spp και τη Robinia Pseudoacacia. 

 
  Κατά τον συσχετισμό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη. 

 
  Επιμέρους ειδικές βιοτικές, εδαφολογικές και υδρολογικές συνθήκες αξιολογούνται κατά περίπτωση κατά το στάδιο της 
μελέτης δάσωσης και της αξιολόγησης. 

 
  Για είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp. στηρίζεται μόνο η εγκατάσταση και 
αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή στήριξης για τη συντήρηση αυτών. 

 
  Για τα είδη αυτά, δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση φυτείας πριν την παρέλευση 8 ετών από την εγκατάσταση ή περισσοτέρων 
από 20 ετών από αυτήν 

Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα 
(0,5 ha), με εξαίρεση τις περιοχές του Αιγαίου (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου) που 
ορίζεται στα 0,2 ha, με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση 
και όχι περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων ή 2 στρεμμάτων ανάλογα), με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση 



8.2: Στήριξη για την Εγκατάσταση & 
Συντήρηση Γεωργοδασοκομικών Συστημάτων 

Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που 
συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και 
γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια 
Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που 
συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών 
φυτών / ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε 
πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή 
μέχρι και την ορεινή ζώνη.  

Δικαιούχοι 
  Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
ενώσεις τους 
 
  Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης 

Στην περίπτωση όπου το μέτρο 
υλοποιείται επί γης κρατικής 

ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό 
την αίρεση ότι ο 

διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό 

πρόσωπο ή δήμος 



Οι Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι εξής : 

Κόστος εγκατάστασης: 

  Εδαφολογική ανάλυση 
 
  Γεωργοδασοκομική μελέτη 
 
  Βελτίωση εδάφους 
 
  Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης κ.λ.π. 
 
  Προμήθεια φυταρίων 
 
  Δαπάνες άρδευσης, λίπανσης 
 
  Προστατευτικοί σωλήνες 
 
  Εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών 
 
  Περίφραξη 

Κόστος συντήρησης: 

  Άρδευση 
 
  Δαπάνες για φυτοπροστασία 
 
  Λίπανση 
 
  Πότισμα 
 
  Καλλιεργητικές φροντίδες 
 
  Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας 

Το κόστος συντήρησης 
είναι επιλέξιμο με την 
προϋπόθεση ότι έχει γίνει 
η εγκατάσταση στο πλαίσιο 
του μέτρου 

Το κόστος συντήρησης είναι 
επιλέξιμο μόνο στην 
περίπτωση που στο μέτρο 
έχει ενταχθεί και το κόστος 
εγκατάστασης. 

Σε κάθε περίπτωση το 
κόστος εγκατάστασης μπορεί 
να πληρώνεται χωρίς να 
ακολουθεί πληρωμή για 
κόστος συντήρησης, εφόσον 
το επιθυμεί ο δικαιούχος 

Συντήρηση του 
Αγροδασικού συστήματος 
για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών, με ετήσια ενίσχυση 
ανά δασωμένο εκτάριο. 



Όροι Επιλεξιμότητας 

Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης 

Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές 
εκτάσεις 

Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα 
προσωρινά ή οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. 

 Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης 
δεν είναι επιλέξιμες. 

 Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή 
με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής  

 Το μέτρο εφαρμόζεται σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
μόνο στην περίπτωση, όπου η εκμετάλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο. 

 Για την παροχή στήριξης για εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων στο πλαίσιο του 
Υπομέτρου 8.2 σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του ν. 998/1979 υποβάλλεται Μελέτη 
Διαχείρισης βοσκοτόπου  



8.3.: Στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές 
πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις 
πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι 
βιοτικών και αβιοτικών απειλών,  
όπως: 

  οι πυρκαγιές 
 
  οι παθογόνοι οργανισμοί 
 
  τα πλημμυρικά φαινόμενα 

Ιδιώτες 
Δημόσιες 
Υπηρεσίες 



Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3 είναι: 

  Πυρκαγιές 
-Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών  
-Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών 
-Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων 
παρακολούθησης πυρκαγιών (παρατηρητήρια, επικοινωνιακός εξοπλισμός) 
• Παθογόνοι οργανισμοί  
-Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης 
παθογόνων οργανισμών ( κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κλπ) 
-Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων 
παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων 
δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και 
άλλων κατά περίπτωση συστημάτων 
  Χείμαρροι 
-Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών 
έργων 



Όροι επιλεξιμότητας 

Οι δράσεις πρόληψης να συνάδουν με το «Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών» και το «Εθνικό 
Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς» στο Πλαίσιο της Προγραμματικής  
Περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα: 
 
• Οι δράσεις πρόληψης της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών αφορούν τους οργανισμούς του 
καταλόγου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους 
Οργανισμούς στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
  Οι δράσεις πρόληψης πυρκαγιών αφορούν εκτάσεις μέσου ή/και υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το 
Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών, δηλαδή όλη την Ελληνική Επικράτεια. 
  Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών της οικείας δασικής υπηρεσίας. 
  Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο 
διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας 
  Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος 
  Για την υλοποίηση απαιτείται μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης. 



Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

 Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου NATURA 2000 
 
  Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν σε περιοχές που συμβάλουν στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012) 
 
  Δίνεται προτεραιότητα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της Χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Π.Δ. 575/1980 (Α΄ 157) και ταξινομούνται ως περιοχές υψηλού κινδύνου για 
εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Χώρας, οι οποίες ταξινομούνται ως περιοχές μέσου κινδύνου, 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών 
 
  Δίνεται προτεραιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών ορίζονται σε περιοχές εμφάνισης των 
επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές σε δασικά είδη φυτών και καταγράφονται στον κατάλογο του 
Εθνικού Σχεδίου Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς. 



 8.4: Στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές 
πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα  

Το Υπομέτρο εστιάζει σε: 
  Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες, όπως η διάβρωση του εδάφους. 
  Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. 
  Κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που 
έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης. 
 

Το μέτρο 8.4 εφαρμόζεται, όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού 
δυναμικού. Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης. 
Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. 
 



 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
 
• Απομάκρυνση καμένων κορμών 
• Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού. 
   Συμπεριλαμβάνονται και οι περιφράξεις. 
• Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. 
• Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών, όπως υποδομές ορεινών  
υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. 
• Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

Δικαιούχοι: 
 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 
1.Δημόσιες Υπηρεσίες 
α. Δασικές Υπηρεσίες 
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 
2. Ιδιώτες 
Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και οι 
ενώσεις τους 



Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής: 
 
  Η δράση αφορά την αποκατάσταση καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου NATURA2000 
 
  Η δράση αφορά σε περιοχή που συμβάλει στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, 
σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012). 

Υπομέτρο 8.4 Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



8.6 : Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δασοκτημόνων, 
δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – απόληψη των δασικών προϊόντων 
(συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την 
βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του 
δασοκομικού δυναμικού. 
 

Υπάρχει έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα λόγω έλλειψης 
αποτελεσματικών μονάδων μεταποίησης.  
 

Χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των 
ΜΜΕ μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα 
της εμπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών 
προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ 
μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά. 



Δικαιούχοι 

 
Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε: 
 
•  Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, 
δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις 
ενώσεις τους 
 
•  Σε ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς 
 
•  Στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93  
 
•  Σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ 
 
•  Επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας 
είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, βάσει του απαλλακτικού κανονισμού, 
άρθρο 41, με εξαίρεση τα  μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, όπου 
μπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι 
ΜΜΕ. 



Επιλέξιμες Δαπάνες 
Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από το σημείο 502 των Κατευθυντηρίων γραμμών (2014/C 204/01): 

  Άλλες δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης δεν είναι επιλέξιμες 
  Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι επιλέξιμο. 
  Οι επενδύσεις βελτίωσης της οικονομικής 
αξίας δασών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε 
σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε 
μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν 
να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά προς 
το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και 
πρακτικές συγκομιδής. 
  Επενδύσεις που αφορούν την ξυλεία 
περιορίζονται σε εργασίες εκμετάλλευσης που 
προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης. 
  Δαπάνες για αναλώσιμα δεν είναι επιλέξιμες. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες 

  Η κατασκευή, αγορά ή η βελτίωση ακινήτων, ενώ οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο 
κατά τον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το 10% των 
επιλέξιμων δαπανών 
   Η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού  
  Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές συμβουλών 
περιβαλλοντικής /οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτες 
σκοπιμότητας 
Ζώα σύρσης και φόρτου, για την μεταφορά του ξύλου 
από δυσπρόσιτες περιοχές 
  Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, 
συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού 
παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων 
  Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμων μέσων (διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες 
υλοτομίας) κλπ 



Όροι Επιλεξιμότητας 

  Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και του 
προτεινόμενου σχεδίου. 
 
  Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις 
εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης 
 
  Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5.000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο 
όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πρίση 
 
  Δεν είναι επιλέξιμη η δασική οδοποιία μέσα από αυτό το μέτρο, εκτός από μικρούς συνδετήριους με την επένδυση 
δρόμους έως 500 μέτρα 
 
  Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες σε περίπτωση εκμετάλλευσης του δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου. Μέσω της 
υλοποίησης των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών πρέπει να διασφαλίζεται ότι η στήριξη είναι 
αποτελεσματική και αυξάνει πραγματικά την περιβαλλοντική αξία των δασικών περιοχών στις 
οποίες αφορά η επένδυση 
 
  Δραστηριότητες σχετικές με την αναγέννηση του δάσους μετά την υλοτόμηση δεν είναι επιλέξιμες 
 
  Η απλή αντικατάσταση με φύτευση των υλοτομημένων δέντρων, απλή αναδάσωση με τα ίδια 
δέντρα και την ίδια δομή δεν είναι επιλέξιμη 
 
  Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μη διαρκή αγαθά ( εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ιματισμό κλπ) 
 
  Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη για παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από συλλογή από 
καλλιεργούμενα δέντρα. Είναι όμως επιλέξιμη η παραγωγή ξύλου από δέντρα που έχουν καλλιεργηθεί για τον σκοπό 
αυτό 



12.2 - Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000 

Δίνεται ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήμονες για την εισοδηματική απώλεια που έχουν λόγω της ένταξης 
της ιδιοκτησίας τους σε προστατευόμενη περιοχή Natura2000 
 

Υπάρχουν 8 οριζόντιες εθνικές υποχρεώσεις στις περιοχές ΖΕΠ, όσον αφορά τον τομέα της δασοπονίας οι 
οποίες αποτελούν τη γραμμή βάσης για τις συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 5ΣΤ της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 8353/276/Ε103  (ΦΕΚ 415 Β /23-2-2012). 
 
Πέραν των οριζοντίων υποχρεώσεων, θα χορηγηθούν ενισχύσεις και για άλλες δεσμεύσεις υποχρεωτικού 
χαρακτήρα στον τομέα της δασοπονίας, οι οποίες προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο εντός του δικτύου Natura 
και καθορίζονται μέσω: 
 
  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής 
Natura 2000  
 
  Εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης  
 
  Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura 2000 
 
  Τα ειδικά μέτρα περιγράφονται ως δράσεις, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποτελούν τη γραμμή 
βάσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), 
 σύμφωνα με την ΚΥΑ 8353/276/Ε103 
(ΦΕΚ 415 Β /23-2-2012). 
 
 
 



 
(Ισχύοντα) Ποσά και Ποσοστά Στήριξης 
 
Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως ανά δικαιούχο με μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη και θα 
ανέρχεται στα εξής ποσά σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού απώλειας εισοδήματος. 
 
   Για δάση χαλεπίου, τραχείας Πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρισσιού η ενίσχυση 
ανέρχεται στα 168 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως 
 
   Για δάση λοιπών κωνοφόρων η ενίσχυση ανέρχεται στα 195 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως 
 
   Για δάση πλατύφυλλων ειδών η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο 
ετησίως 
 
   Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να προστεθεί εισοδηματική απώλεια ύψους 60 ΕΥΡΩ 
ανά εκτάριο λόγω μη συγκομιδής ρητίνης. 



ΔΡΑΣΕΙΣ 



Δικαιούχοι 

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασών, και 
ενώσεις των ανωτέρω. 
 
 
 
Επιλέξιμες δαπάνες 
 

Ενισχύεται :  Η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τη μείωση 
παραγωγής ξυλείας και ρητίνης ανά εκτάριο δάσους ή δασικής 
έκτασης  
 

Όροι Επιλεξιμότητας 

  Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο δίκτυο ΖΕΠ ή σε 
περιοχές του ευρύτερου δικτύου NATURA, όπου οι τελευταίες 
διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο  
 

  Νόμιμη κατοχή των εκτάσεων 
 
  Διαχειριστική Μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία 



 Χρονοδιάγραμμα Εκτίμησης Προκηρύξεων Δασικών Μέτρων  
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (MONITORING SFC) 

 
ΜΕΤΡΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

 
Θέσπιση θεσμικού 
πλαισίου εφαρμογής 

Εκτιμώμενη 
Ημερομηνία  
Προκήρυξης 

Προϋπολογισμός 
Προκήρυξης 
(ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ) € 

Προϋπολογισμός 
Προκήρυξης 
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ) € 

Μ8.1. Δάσωση και δημιουργία 
δασικών εκτάσεων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 64.691.421,00 50.000.000,00 

Μ8.2 Ενίσχυση για 
γεωργοδασοκομικά 

συστήματα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 20.700.184,00 16.000.000,00 

Μ8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και 
καταστροφικών 

συμβάντων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 72.211.112,00 40.730.505,00 

Μ8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και 
καταστροφικών 

συμβάντων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 102.101.788,00 57.590.269,00 

Μ8.6 Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη 

βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ  2019 16.818.899,00 13.000.000,00 

Μ12.2 Χορήγηση 
αντισταθμιστικής 

ενίσχυσης σε δασικές 
περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ  2019 10.000.000,00 7.500.000,00 



Συμβολή των Δασικών Μέτρων στις Περιοχές Εστίασης των 6 Προτεραιοτήτων της ΕΕ  
για την Αγροτική Ανάπτυξη ( ΠΑΑ 2014-2020)  

ΔΑΣΙΚΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

4Α 4Β 4Γ 5Β 5Γ 5Ε 6Α 6Β 

Μ8.1. Δάσωση και δημιουργία 
δασικών εκτάσεων 

Χ Χ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μ8.2 Ενίσχυση για 
γεωργοδασοκομικά 
συστήματα 

ΧΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μ8.3 Πρόληψη ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και 
καταστροφικών 
συμβάντων 

Χ Χ Χ ΧΧΧ 

Μ8.4 Αποκατάσταση ζημιών 
σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών 
και καταστροφικών 
συμβάντων 

ΧΧ Χ ΧΧΧ ΧΧ 

Μ8.6 Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη 
βελτίωση της 
βιωσιμότητας των 
δασών 

Χ ΧΧΧ Χ ΧΧ ΧΧΧ 

Μ12.2 Χορήγηση 
αντισταθμιστικής 
ενίσχυσης σε δασικές 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 

 
ΧΧΧ: πολύ μεγάλη συνεισφορά 
ΧΧ: μεγάλη συνεισφορά 
Χ:μέτρια συνεισφορά 
 



Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη  

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων 
έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς 
θεματικούς στόχους του ΚΣΠ:  

1) Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις 
αγροτικές περιοχές με έμφαση στους ακόλουθους τομείς: 

 
α) Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις 
αγροτικές περιοχές 
β) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοπονίας και της 
έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και αποδοτικότητας 
γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοπονίας· 

2) Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων 
των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών 
τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, με εστίαση στους ακόλουθους τομείς:  
 
α) Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση 
της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας·  
β) Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στο γεωργικό τομέα και ειδικότερα ανανέωση 
των γενεών  



3) Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:  
 
α) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα 
τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις·  
β) Στήριξη της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση.  

4) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία, με 
έμφαση στους ακόλουθους τομείς:  
 
α) 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·  
β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων·  
γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους  

5) 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, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:  
 
α) Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία·  
β) Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων·  
γ) Διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων 
και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας·  
δ) Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία,  
ε) προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία·  



6) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:  
 
α) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας·  
β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·  
γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές. 

Όλες αυτές οι προτεραιότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, το περιβάλλον 

και το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Τα προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν 

υπόψη λιγότερες από έξι προτεραιότητες, αν αυτό δικαιολογείται με βάση την ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα 

πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές («ΠΑΕΑ») και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.  

Κάθε πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τέσσερις προτεραιότητες. Όταν κράτος μέλος υποβάλει εθνικό 

πρόγραμμα και δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων, το εθνικό πρόγραμμα μπορεί να λαμβάνει υπόψη του λιγότερες 

από τέσσερις προτεραιότητες.  



 Σύμβουλος υποστήριξης Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού στη Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για τα εκχωρηθέντα Δασικά μέτρα του 

ΠΑΑ 2014-2020 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



1. Σύνταξη του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου των υπομέτρων και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του 

κάθε υπομέτρου και ενδεικτικά όπως Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 

λεπτομερειών εφαρμογής, Οδηγός Εφαρμογής, προδιαγραφές μελέτης δάσωσης για το μέτρο 8.1, 

Προδιαγραφές γεωργοδασοκομικής μελέτης (σχέδιο εγκατάστασης) για το μέτρο 8.2., Φάκελος Υποβολής 

Ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια του υπομέτρου 8.6, Υπόδειγμα Σύστασης Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σαφή 

διαχωρισμό μεταξύ των ιδιωτικών και των δημοσίων επενδύσεων κ.ο.κ., σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔ 

ΠΑΑ , της ΕΥΕ ΠΑΑ και του Ε.Φ.Δ.  

2. Τροποποίηση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, κατόπιν εντοπισμού από τον Ε.Φ.Δ. παραλείψεων 

ή σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών του.  

3. Υποστήριξη προτάσεων για τροποποιήσεις - αναθεωρήσεις των Τεχνικών Δελτίων των σχετικών 

υπομέτρων του ΠΑΑ.  

4. Σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΕΦΔ, προσαρμογή του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) ή και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

(ΟΠΣΕΑΕ) στις απαιτήσεις του κάθε υπομέτρου.  
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5. Διόρθωση - συμπλήρωση της προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) ή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), ή και του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ), ύστερα από τον 

εντοπισμό από την ΕΥΔ ΠΑΑ, την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΕΦΔ παραλείψεων ή σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών.  

6. Δημιουργία τυποποιημένων εγγράφων απαραίτητων για την υλοποίηση των υπομέτρων που δεν 

παράγονται από το ΠΣΚΕ, ΟΠΣΑΑ ή και το ΟΠΣΕΑΕ (π.χ προσυμπληρωμένα υποδείγματα αιτήσεων, 

τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στήριξης, σύνταξη σύμβασης έργου, τεχνικού δελτίου πληρωμής, λίστες 

διοικητικού ελέγχου ( κριτηρίων επιλεξιμότητας, κριτηρίων επιλογής, εξέτασης σχεδίου διακήρυξης, 

πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας των ιδιωτικών επενδυτών κ.ο.κ.), υποδείγματα περιεχομένου 

του φακέλου υποψηφιότητας ιδιωτικών επενδυτών και του τρόπου παρουσίασης της οικονομικοτεχνικής 

μελέτης του υπομέτρου 8.6, υπόδειγμα εκθέσεων ελέγχου, δημ/κή διόρθωση κλπ ).  

7. Τροποποίηση – συμπλήρωση των τυποποιημένων εγγράφων, ύστερα από τον εντοπισμό από την ΕΥΔ 

ΠΑΑ, την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΕΦΔ παραλείψεων ή σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών.  

8. Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχων με χρήση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, όπου 

απαιτείται.  

9. Προσαρμογή / εξειδίκευση ή τροποποίηση περιβαλλοντικών και λοιπών δεικτών, όπου απαιτείται.  
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και Ε.Δ.Ε.Τ. 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
14.1.Περιγραφή των μέσων για τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με: 
 
 Άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως σε συνδυασμό με τα ΕΔΕΤ και τον πυλώνα 1 (συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής 
διάστασης) και άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής 
 
Η συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 -όπως αυτές συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΕΓΤΑΑ- και 
των λοιπών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) θα επιτευχθεί κυρίως μέσω εκχώρησης της 
διαχείρισης δράσεων του ΠΑΑ σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
 Η διαχείριση δράσεων του ΠΑΑ, οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις των 
λοιπών ΕΔΕΤ, σε περιφερειακό επίπεδο με ταυτόχρονη διαχείριση από τις περιφέρειες και των λοιπών ΕΔΕΤ, 
αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην ολοκληρωμένη και αλληλοσυμπληρούμενη εφαρμογή των δράσεων των 
ΕΔΕΤ. 



«Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 

ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»  

Άρθρο 19: Εξειδίκευση ΕΠ 

1. Η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει τυποποιημένο, από την ΕΑΣ, έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους στόχους και τις προτεραιότητες του, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της 

ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος βάσει των προτάσεων που της υποβάλλουν οι 

επιτελικές δομές των Υπουργείων, συνεργαζόμενη προς τούτο με αυτές και ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες 

των Υπουργείων. 

      Σκοπός της εξειδίκευσης του εκάστοτε Ε Π είναι να αποτελέσει το υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την έκδοση 

προσκλήσεων και τη συνολική παρακολούθηση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΕΠ, με σαφή αποτύπωση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αποφυγή 

παρεκκλίσεων από το σχεδιασμό εκάστοτε αρχών διαχείρισης. Η εξειδίκευση θα περιλαμβάνει ανά δράση/πρόσκληση, 

μεταξύ άλλων, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, τον τρόπο υλοποίησης της δράσης, το χρονοδιάγραμμα, σχετικούς δείκτες, 

καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗςΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΠ) 2014-2020 
 



Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών –ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων 
και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων 
για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 5a: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο 
οικοσύστημα 
 
Ειδικός Στόχος 5a1: Βελτίωση/διεύρυνση του βαθμού προστασίας του 
πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές 
καταστροφές 
 
Δράση: Υποδομές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στα δάση: έργα 
αντιμετώπισης πυρκαγιών (π.χ. αντιπυρικές ζώνες, δεξαμενές πυρόσβεσης 
κτλ). 
 
Δικαιούχοι: Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΟΤΑ, Λοιποί αρμόδιοι Φορείς 
 

 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: οικ. 414/20.02.2019 (ΑΔΑ:Ω8157ΛΩ-Η0Ρ) 
 Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5α_80 -Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3448 -Έκδοση: 1/0 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή όσοι φορείς έχουν 
συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους 

Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων έργων 
(πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων 
Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. 
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω 
αναφερόμενους. 
Η δράση θα αφορά σε υποδομές ή/ και εξοπλισμό για την πυροπροστασία δασών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο 
επίπεδο της πρόληψης 
 
Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται: 
 
• Η εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
• Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, νέων αντιπυρικών ζωνών ή/ και αναβάθμιση/ βελτίωση των υφιστάμενων. 
• Κατασκευή σημείων υδροδότησης, απαραίτητες εργασίες και έργα για την βελτίωση/ αναβάθμιση του δικτύου των 

σημείων υδροληψίας. 
• Κατασκευή ή/και αναβάθμιση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια, πυροφυλάκια, 

κλπ). 
• Εξοπλισμός που αφορά σε ενίσχυση των αρμόδιων δομών στην επιτήρηση, περιπολία και έλεγχο δασών (ειδικά 

οχήματα, υλικοτεχνικός-επικοινωνιακός εξοπλισμός, κλπ). 
 
Οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμβατές με τα σχέδια πρόληψης και με το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (κεφ 4.2) ή και με άλλο.  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € 
 
ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ: 150% 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 25.02.2019 έως 10.05.2019 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

5. Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 

5a - Στήριξη των επενδύσεων 
για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και 
των τεχνικών που  βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

5a1 Ενίσχυση της πρόληψης 
και των δυνατοτήτων 
αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών σε ζώνες 
υψηλού κινδύνου 

Επενδύσεις για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Φορείς δημόσιας & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δ/νση 
Υδάτων Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας, φορείς 
διαχείρισης 

      Ενίσχυση δομών και 
υποδομών φορέων πολιτικής 
προστασίας και διαχείρισης 
κινδύνων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή 

  

6.Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

6d - Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

6d1:  Βελτίωση και 
προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος με έμφαση 
στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

Ενίσχυση των πράσινων 
υποδομών για την 
αναβάθμιση των οικολογικών 
διαδρόμων και την βελτίωση 
της συνδεσιμότητας - 
συνεκτικότητας του δικτύου 
των περιοχών Ν2000 

Φορείς δημόσιας & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, φορείς 
διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών 

      Ενέργειες παρακολούθησης 
και εξέτασης της 
επικινδυνότητας φαινομένων 
που απειλούν φυσικούς 
οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε 
παράκτιους οικότοπους 
προτεραιότητας) 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

5. Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και 
της διαχείρισης κινδύνων 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

0511: Βελτίωση της πρόληψης, 
αντιμετώπισης και διαχείρισης των 
κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς 
κινδύνους 

Δράσεις ενίσχυσης αντιπυρικής 
προστασίας 

MME, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, 
Ερευνητικά Κέντρα, ΟΤΑ α' βαθμού, 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Φορείς Δημοσίου χαρακτήρα 

6.Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω 
του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

0631: Βελτίωση της διαχείρισης, 
προστασίας και ανάδειξης των 
προστατευόμενων περιοχών της 
Περιφέρειας 

Υποδομές υποδοχής επισκεπτών, 
δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τις περιοχές 
NATURA 2000 και τα σημαντικά είδη 
της Βιοποικιλότητας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, ΚΕΠΕ, Λοιποί φορείς 
δημόσιου χαρακτήρα, Συνεργατικά 
σχήματα διαχείρισης ειδικών 
περιοχών, 

      Βελτίωση της γνώσης και εκπόνηση 
Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων για 
σημαντικά είδη της Βιοποικιλότητας με 
πιθανή εξάπλωση εκτός περιοχών 
NATURA 

  

      Προώθηση δράσεων πράσινων 
υποδομών 
  

  

      Υιοθέτηση δράσεων συνύπαρξης με τα 
είδη της άγριας πανίδας  
  

  

      Αναγνώριση και ανάδειξη οικολογικών 
διαδρόμων και εξασφάλιση της 
φυσικής συνέχειά τους 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

5. Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 

5b - Προώθηση των 
επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

5β1. Ενδυνάμωση και 
επέκταση των υποδομών 
πολιτικής προστασίας για 
την πρόληψη ή 
αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων 

Επενδύσεις για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση πυρκαγιών –εκπόνηση 
σχεδίων αντιπυρικής προστασίας 
δασών και δασικών εκτάσεων, ανά 
μονάδα δασικής διοίκησης 
(Δασαρχείο) και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, 
κ.α. στο σύνολο της ΠΣΤΕ 

6.Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των 
πόρων 

6d - Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 
  

6δ1: Προστασία 
περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας και 
αποκατάσταση βλαβών 
στο φυσικό περιβάλλον 

Δράσεις για προστασία, 
αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, των οικοτόπων 
NATURA 2000 σύμφωνα με τις 
Οδηγίες 92/43/ΕΚ κα 209/147/ΕΚ 
καθώς και με τους στόχους της 
εθνικής στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα και το πλαίσιο 
δράσεων προτεραιότητας (PAF), όπως 
Σχέδια φύλαξης για τις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας, χώροι τροφοδοσίας 
αρπακτικών πτηνών, εγκατάσταση 
τεχνητών φωλιών, νησίδων και 
σχεδίων για συγκεκριμένα είδη 
χαρακτηρισμού, καταπολέμηση της 
παράνομης χρήσης δολωμάτων σε 
ΖΕΠ, έλεγχος των πληθυσμών, 
υποδομές και διαχείριση επισκεπτών, 
σχέδια και δράσεις ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του κοινού και 
ομάδων – στόχων, κ.α. 

ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, 
φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών 
κ.α. με έμφαση στις 
ρυπασμένες και 
προστατευόμενες περιοχές, 
περιοχές Natura και σε άλλες 
ειδικές περιοχές (π.χ. δασικές) 
στο σύνολο της Περιφέρειας 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2.Προστασία του 
Περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

5.2.1 - Ενίσχυση της 
ικανότητας της 
Περιφέρειας στην 
πρόληψη και 
αντιμετώπιση 
κινδύνων και 
καταστροφών 

Προστασία της ικανότητας του εδάφους για την 
συγκράτηση των νερών (δασοπροστασία). 

Περιφέρεια, Δήμοι 
και επιχειρήσεις τους, 
Φορείς Δημοσίου 
τομέα, 
Πανεπιστημιακά, 
Τεχνολογικά και 
Ερευνητικά ιδρύματα. 

      Έργα και δράσεις για την προστασία 
υγροβιοτόπων που απειλούνται απο την 
κλιματική αλλαγή. Ανάπτυξη συστημάτων για 
την παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε 
επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές 
(περιοχές Natura 2000, ζώνες δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πλημμύρας, παράκτιες περιοχές με 
ιστορικό διαβρώσεων, σημαντικά αστικά 
κέντρα) 

  

      Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και 
των δομών καταπολέμησης των δασικών 
πυρκαγιών 

  

2.Προστασία του 
Περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη 

6d: Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του εδάφους 
και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω 
του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

6.4.1 - 
Αποτελεσματική 
διαχείριση και 
προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής 
αξίας 

Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων 
ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομές 
προσέλκυσης επισκεπτών 

Περιφέρεια Ηπείρου, 
Δήμοι, 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας, 
Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
περιοχών, Υπουργεία 

      Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές NATURA 
2000 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2.Προστασία του 
Περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

5b - Προώθηση των επενδύσεων 
για την αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές 
και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών 

5β1: Ενίσχυση της 
ικανότητας πρόληψης και 
αντιμετώπισης των κινδύνων 
πυρκαγιών και των φυσικών 
καταστροφών 

Έργα προμήθειας κατάλληλου 
εξοπλισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών με στόχο την 
ενίσχυση των αρμόδιων φορέων 
και Υπηρεσιών 

ΟΤΑ, Δημόσιοι φορείς και 
οργανισμοί, Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη 

      Όσον αφορά στις πυρκαγιές, 
ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στην εκτέλεση 
ολοκληρωμένων σχεδίων 
καταστολής 

  

2.Προστασία του 
Περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

6d - Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 
Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

6δ1: Προστασία και ανάδειξη 
των περιοχών ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 

Καθορισμός προτεραιοτήτων 
δράσης για τη διατήρηση και 
αποκατάσταση οικοτόπων που 
κινδυνεύουν από την κλιματική 
αλλαγή. Ανάσχεση διάβρωσης 
και ερημοποίησης εδαφών 

ΟΤΑ,  Επιχειρήσεις ΟΤΑ, 
Υπουργεία, Φορείς Διαχείρισης 
περιοχών NATURA 2000 

      Παρακολούθηση και εφαρμογή 
μέτρων αντιρρύπανσης και 
αποκατάστασης ρυπασμένων– 
υποβαθμισμένων περιοχών 
οικοτόπων 

  

      Εκπόνηση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ανάπτυξης 
οικοτουρισμού σε Περιφερειακά 
Πάρκα (Διαχείριση επισκεπτών, 
προβολή και ανάδειξη). 

  

      Δράσεις/ έργα υποστήριξης του 
πράσινου τουρισμού και του 
οικοτουρισμού 

  

      Σχεδιασμός πράσινων υποδομών 
και οριοθέτηση οικολογικών 
διαδρόμων σε επίπεδο 
Περιφέρειας κλπ. 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

3.Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Μετάβαση 
σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

5a - Στήριξη των επενδύσεων 
για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και 
των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

3.2.1 Βελτίωση και διεύρυνση 
της προστασίας του 
πληθυσμού της Περιφέρειας 
και της περιουσίας του από 
φυσικές καταστροφές 

Αντιπυρικές ζώνες, έργα 
συγκράτησης χειμάρρων 
κατόπιν δασικών πυρκαγιών. 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή 
/και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, ΟΤΑ 

3.Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Μετάβαση 
σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

6d: Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

3.7.1: Βελτίωση του επιπέδου 
διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

Δράσεις ερμηνείας 
περιβάλλοντος 

Φορείς Διαχείρισης, Δήμοι, 
Περιφέρεια, Δασικές 
Υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

      Παρατηρητήρια, οικολογικές 
διαδρομές, κέντρα 
πληροφόρησης, υποδομές 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

  

      Δράσεις και εξοπλισμός 
φύλαξης (οργάνωση εισόδων, 
σύστημα παρακολούθησης 
επισκεπτών) 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2.Βιώσιμη Ανάπτυξη με 
αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στην Κρήτη 

5b - Προώθηση των 
επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

8: Μείωση των επιπτώσεων 
στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον από φυσικές και 
τεχνολογικές καταστροφές 

Κατασκευή έργων υποδομής 
όπως : έργα αντιμετώπισης 
πλημμυρικών φαινομένων 
(αντιπλημμυρικά) 
- έργα προστασίας από τη 
διάβρωση των ακτών 
- έργα προστασίας δασικών 
περιοχών από πυρκαγιές 

Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, 
Λοιποί φορείς καθ΄ 
αρμοδιότητα 

  6d - Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

13.Η αύξηση του βαθμού 
εφαρμογής πλαισίου 
διαχείρισης των οικοτόπων 

Δράσεις που προστατεύουν 
και αναδεικνύουν τους 
οικοτόπους και τη 
βιοποικιλότητα της Κρήτης 
Δράσεις αποκατάστασης 
υποβαθμισμένων φυσικών 
οικοτόπων 

Περιφέρεια / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση / Δήμοι / Φορείς 
Διαχείρισης / Λοιποί φορείς 
καθ’ αρμοδιότητα 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

3. Προστασία του 
περιβάλλοντος και των 
πόρων και μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον, με επάρκεια 
πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής 

5a - Στήριξη των επενδύσεων 
για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και 
των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

5a1: Βελτίωση/διεύρυνση 
του βαθμού προστασίας 
του πληθυσμού των νησιών 
της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από 
φυσικές καταστροφές 

Υποδομές για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών στα δάση: έργα 
αντιμετώπισης πυρκαγιών (π.χ. 
αντιπυρικές ζώνες, δεξαμενές 
πυρόσβεσης κτλ). 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
ΟΤΑ, Λοιποί αρμόδιοι Φορείς 

  6d - Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

6d1: Διεύρυνση της 
ολοκληρωμένης 
διαχείρισης και προστασίας 
των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

Δράσεις που αφορούν σε 
υποδομές και εξοπλισμό για την 
συστηματική παρακολούθηση 
ειδών και οικοσυστημάτων 
περιλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 

Δασικές Υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
Δήμοι, Περιφέρεια, Φορείς 
Διαχείρισης 

      Δημιουργία υποδομών 
διατήρησης αυτοφυών και 
καλλιεργούμενων ειδών (μέτρα 
αντιμετώπισης των βιολογικών 
εισβολών, αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων, αντιμετώπιση 
παράνομων δραστηριοτήτων, 
προστασία από την διάβρωση-
ερημοποίηση) 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2.Αειφορική Ανάπτυξη 
και Διαχείριση των Πόρων 

5b:  Προώθηση των επενδύσεων 
για την αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές 
και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών 

5.β.1: Μείωση των επιπτώσεων 
από καταστροφές και ειδικούς 
κινδύνους και ιδίως από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και τη 
διάβρωση των ακτών 

Η ενίσχυση υποδομών πολιτικής 
προστασίας, έργα πυροπροστασίας, 
διαχειριστικά σχέδια δασών, 
εφαρμογή συστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων ΤΠΕ) προσδιορισμού 
κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας, 
που καθορίζουν χρονικά την 
πιθανότητα εκδήλωσης της σε μια 
περιοχή (πχ. μελέτες αναγκών και 
προσδιορισμού συστημάτων 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και 
έγκαιρης ειδοποίησης για 
πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, 
προμήθεια και εφαρμογή 
συστημάτων ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης και έγκαιρης 
ειδοποίησης για πλημμύρες και 
δασικές πυρκαγιές) 

Υπουργείο Δημ. Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου. οι ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού, 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

      Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης κοινού και αρμόδιων 
φορέων για τους κινδύνους  
πυρκαγιάς και πλημμύρας και τις 
συνδυαστικές επιπτώσεις τους, τόσο 
στοστο περιβάλλον, όσο και την 
κοινωνία και οικονομία της περιοχής 

  

2.Αειφορική Ανάπτυξη 
και Διαχείριση των Πόρων 

6d - Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 
Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

6.δ.1 : Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και 
ανάδειξη των οικοσυστημάτων 
της Περιφέρειας 

Μέτρα / έργα πράσινων υποδομών 
που στοχεύουν στην αναβάθμιση 
του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη 
διαχείριση των πόρων 
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -
αναβάθμιση του τοπίου 
(καθαρισμός - εμπλουτισμός) 
Μέτρα για τον έλεγχο στην 
πρόσβαση και την διαχείριση των 
επισκεπτών 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, και 
Ενέργειας, Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, 
Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2.Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων 

5b: Προώθηση των 
επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης 
των καταστροφών 

9.: Μείωση της 
επικινδυνότητας και των 
επιπτώσεων από φυσικούς 
κινδύνους και 
καταστροφές 

Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του 
Πολίτη, Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, ΟΤΑ Α’ και Β’ 
βαθμού και οι επιχειρήσεις 
τους 

  6d: Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση 
των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ 
άλλων μέσω του δικτύου 
Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών 

13: Προστασία του 
οικολογικού αποθέματος 

Υποδομές / δράσεις / 
υλικό ερμηνείας 
περιβάλλοντος και 
διαχείρισης / προσέλκυσης 
επισκεπτών σε 
προστατευόμενες 
περιοχές. 
Δράσεις εντοπισμού, 
παρακολούθησης και 
αναφοράς παράνομων 
δραστηριοτήτων εντός των 
οριοθετημένων 
προστατευόμενων 
περιοχών 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
και Ενέργειας, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, 
Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

5. Προώθηση της 
Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή, καθώς και της 
Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων 

5a - Στήριξη των επενδύσεων 
για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και 
των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

5.a.1 Μείωση των 
επιπτώσεων των 
πλημμυρικών φαινομένων 
από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στο 
ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον 

-Ορθολογική δασική 
διαχείριση, στελέχωση με 
εξειδικευμένο προσωπικό, 
σχεδιασμός και εγκατάσταση 
συστήματος πυρανίχνευσης 
μέσω αισθητήρων που θα 
αποδώσει οφέλη στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και στις 
τοπικές κοινωνίες, καθώς και 
χρηματοδότηση μικρών 
έργων πυρόσβεσης με 
συλλογή νερού (μικροί 
ταμιευτήρες - φράγματα που 
έχουν και αντιπλημμυρική 
προστασία) 
-Ανάπτυξη δικτύου 
μονοπατιών σε δασικές 
περιοχές, για αναψυχή και 
ήπιας μορφής αθλητική 
δραστηριότητα 

ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, Περιφέρεια 
Αττικής, ΟΤΑ Α' βαθμού 

6.Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

6c - Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

6.c.1 -Ανάδειξη υποδομών 
πολιτισμού – τουρισμού 
μητροπολιτικής εμβέλειας 

Προστασία, ανάδειξη, 
βελτίωση επισκεψιμότητας 
δασικών & φυσικών περιοχών 
της Περιφέρειας, που 
σχετίζονται πολιτισμικά ή 
ιστορικά με τις 
περιοχές παρέμβασης, 
προστατευόμενων ή όχι, στα 
πλαίσια κοινωνικών 
πρωτοβουλιών αειφόρου 
επιχειρηματικής δράσης 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, 
Υπουργείο Πολιτισμού, 
Υπουργείο Τουρισμού, ΥΠΕΝ, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
Δ/νσεις Δασών 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 
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2. Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

5a Στήριξη των επενδύσεων 
για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και 
των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

5α.1 Πρόληψη κινδύνων και 
μείωση των επιπτώσεων από 
την κλιματική αλλαγή που 
σχετίζονται με πλημμυρικά 
φαινόμενα και φαινόμενα 
πυρκαγιών 

εκπόνηση σχεδίων και την 
υλοποίηση έργων προστασίας 
σε περιοχές διαγνωσμένης 
επικινδυνότητας για την 
Περιφέρεια 

Φορείς Αυτοδιοίκησης, 
αρμόδια Υπουργεία 

  6c - Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

  η εκπόνηση & υλοποίηση 
σχεδίων διαχείρισης και 
προστασίας για επιμέρους 
οικοσυστήματα (υγροτόπους, 
δασικά οικοσυστήματα, 
παράκτια, 
θαλάσσια και υποθαλάσσια, 
καθώς και αγροτικά 
οικοσυστήματα), επιλεγμένα 
είδη, συμπεριλαμβανομένης 
της αποκατάστασης περιοχών 
οικολογικού ενδιαφέροντος 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
Φορείς Αυτοδιοίκησης, 
αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, 
Φορείς Διαχείρισης & 
Προστασίας Οικοσυστημάτων, 
Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική 
αρμοδιότητα 

      Δράσεις δικτύωσης 
οικοσυστημάτων, τοπίων και 
στοιχείων φυσικού κάλλους 
(οικότοποι NATURA, περιοχές 
του ελαιώνα, γεωλογικές 
ιδιαιτερότητες κλπ) στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας 
οικοτουριστικών διαδρομών 
(με διευκόλυνση πρόσβασης, 
προβολή, παρατήρηση και 
σήμανση), ακόμη και στο 
πλαίσιο της 
ΜακροΠεριφερειακής 
στρατηγικής & συνεργασίας 
(Πυλώνας -3-). 

  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας  2014-2020 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ειδικός στόχος Δράση του ΕΠ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

3. Προστασία του 
περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

5a Στήριξη των επενδύσεων για 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
καθώς και των τεχνικών που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

3.3.1 Βελτίωση / 
αύξηση της 
προστασίας του 
πληθυσμού της 
Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από 
φυσικές καταστροφές 

Δράσεις σχεδιασμού, πρόληψης και αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών και ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού Περιλαμβάνονται δράσεις προστασίας 
ακτών από διάβρωση (όπως έργα συγκράτησης, έργα 
τεχνητής ανάπλασης ακτών κ.α.), δράσεις και έργα 
προστασίας του δασικού πλούτου της Περιφέρειας, 
ιδιαίτερα από πυρκαγιές (δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών, συστήματα εκτίμησης κινδύνων πυρκαγιάς, 
ενίσχυση της φύλαξης / παρακολούθησης ευάλωτων 
περιοχών και της ικανότητας άμεσης επέμβασης, κά), 
οικισμών από κατολισθήσεις (έργα φυσικής και τεχνητής 
συγκράτησης) κ.α. Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις, 
συστήματα και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
οικισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το 
σχέδιο αντιμετώπισης πλημμύρων Θεσσαλίας (έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών, προμήθεια 
κατάλληλου εξοπλισμού, 
αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων κ.α.) καθώς και 
δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, 
ΟΤΑ, 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

  6d Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών 

3.7.1 Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης 
των προστατευόμενων 
περιοχών 

α) Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA 
Προστασία και ήπια ανάπτυξη προστατευόμενων 
περιοχών λαμβάνοντας υπόψη – για τις περιοχές που 
αφορά- τις κατευθύνσεις που θα προκύψουν από το 
“priority action framework” (PAF) για τη βιοποικιλότητα. 
Ενδεικτικά δύνανται να περιλαμβάνονται εργαλεία 
διαχείρισης, δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος, 
παρατηρητήρια, οικολογικές διαδρομές, κέντρα 
πληροφόρησης, υποδομές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, δράσεις και εξοπλισμός φύλαξης 
(οργάνωση εισόδων, σύστημα παρακολούθησης 
επισκεπτών), δράσεις προβολής – προσέλκυσης, 
δικτύωσης , κ.α. 

Φορείς 
Διαχείρισης, 
Δήμοι, 
Περιφέρεια, 
Δασικές 
Υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένη
ς Διοίκησης 



Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! 


