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ΠΡΟΣ : Όλες τις Δασικές Αρχές
Έδρες τους
ΚΟΙΝ: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δράσεις 2 και 3 του Μέτρου 226, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007 – 2013
Σας υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε η αρ. 216810/768/10-5-2011 Επιστολή ενημέρωσης
Δικαιούχων για την υλοποίηση των Δράσεων 2 και 3 του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση
δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 και συγκεκριμένα: Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και
αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» με συνολικό διαθέσιμο
προϋπολογισμό 17.500.000€ και Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και
αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων» με συνολικό προϋπολογισμό
72.800.000€. Όλο το κείμενο της επιστολής, καθώς και τα συνημμένα έντυπα (αίτηση,
τεχνικό δελτίο Μέτρου 226, τεχνικό δελτίο πράξης, δελτίο συμπληρωματικών πληροφοριών)
είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.ypeka.gr (τομέας Δάση).
Προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα και σωστά οι φάκελοι υποψηφιότητας, σας
επισημαίνουμε τα εξής:
Δικαιούχοι: Με βάση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιούχοι των Δράσεων 2 και 3
του Μέτρου 226 είναι τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών των Νομών χωρίς Δασαρχεία,
χωρίς να γίνεται πρόβλεψη για τις Δ/νσεις Δασών των Νομών με Δασαρχεία. Η διατύπωση
αυτή δημιουργεί πρόβλημα στις περιπτώσεις Δ/νσεων Δασών Νομών με Δασαρχεία, οι
οποίες σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 146/1988 αποτελούν την Προϊσταμένη Αρχή
και είναι εκείνες που διενεργούν τη δημοπράτηση και την υπογραφή της σύμβασης με τον
ανάδοχο, συνεπώς μπορούν να είναι Δικαιούχοι.
Έχει ήδη γίνει εισήγηση από την υπηρεσία μας για αναθεώρηση του Προγράμματος στο
σημείο αυτό, ωστόσο μέχρι τη δημοσίευση της τροποποιημένης έκδοσης του Προγράμματος
– η οποία θα σας κοινοποιηθεί – και προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό, μπορεί να
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ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Τα Δασαρχεία υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας
ως Δικαιούχοι και οι Δ/νσεις Δασών των Νομών με Δασαρχεία εξουσιοδοτούν τα
Δασαρχεία – Διευθύνουσες Υπηρεσίες για τη διενέργεια της δημοπράτησης και της
υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.
Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχο πρόβλημα δεν προκύπτει για τις Δ/νσεις Δασών Νομών χωρίς
Δασαρχεία και τις Δ/νσεις Αναδασώσεων, καθώς Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα
Υπηρεσία ανήκουν στην ίδια υπηρεσία.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Επειδή με την ίδια πρόσκληση καλούνται ταυτόχρονα Δασικές
Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α., διευκρινίζεται πως οι Δασικές Υπηρεσίες είναι δικαιούχοι για εκτέλεση
έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις και οι Ο.Τ.Α. είναι δικαιούχοι για εκτέλεση
έργων μόνο σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ιδιοκτήτες με νόμιμο
τρόπο. Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση της υλοποίησης έργων από Ο.Τ.Α. σε
διακατεχόμενα ή αμφισβητούμενα δάση και δασικές εκτάσεις, ούτε η χρηματοδότηση της
εκτέλεσης έργων από Ο.Τ.Α. σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις με σύναψη
προγραμματικής σύμβασης.
Υλοποίηση των Δράσεων 2 και 3 του Μέτρου 226: Φορέας εφαρμογής των Δράσεων 2 και
3 του Μέτρου 226 είναι η Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής
Γραμματείας Δασών. Σε αντίθεση με την 3η προγραμματική περίοδο, τα δασικά μέτρα δεν
εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), συνεπώς οι
Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές δεν εμπλέκονται σε κανένα στάδιο υλοποίησης του
προγράμματος.
Η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ΠΑΑ, περιγράφεται αναλυτικά στο «Σύστημα
Διαχείρισης και ελέγχου» (ΣΔΕ) που εκδίδει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) και όπως τροποποιείται κάθε φορά (2η
τροποποίηση: απόφαση αρ. 2049/20-4-2011, ΦΕΚ 1183, τ.Β΄, 9-6-2011, ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ). Μετά την αρ.
5585/27.08.2010 (ΦΕΚ 1492/Β’/06.09.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών ΠΕΚΑ και
ΑΑΤ με την οποία έγινε εκχώρηση του Μέτρου 226 στην Ειδική Γραμματεία Δασών,
προκύπτουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ΣΔΕ, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά
παρακάτω.
1. Διαδικασία ένταξης: Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία
Δασών, συνοδευόμενος από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επιστολή
υποβολής αιτήσεων ένταξης/χρηματοδότησης, καθώς και όλα τα πεδία της αίτησης και των
λοιπών εντύπων που αφορούν τον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένα και κατάλληλα
υπογεγραμμένα. Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους (ύπαρξη όλων των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών) από τις αντίστοιχες Δ/νσεις της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων, οι οποίες διασφαλίζουν ότι:
• οι αιτήσεις χρηματοδότησης συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά
που έχουν προσδιοριστεί στην επιστολή, σωστά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
• ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης
• η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις κατηγορίες πράξεων που αναφέρει η επιστολή.
Οι φάκελοι κατόπιν προωθούνται στην επιτροπή αξιολόγησης, η οποία τους αξιολογεί
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πράξεων, έτσι όπως αυτά
εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ και όπως ισχύουν κάθε φορά,
καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό εδάφιο του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου του ΠΑΑ και εισηγείται για τον καθένα την ένταξη ή απόρριψή του. Ο Ειδικός
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Γραμματέας Δασών εκδίδει «Απόφαση έγκρισης πράξης» για τους δικαιούχους για τους
οποίους υπάρχει θετική εισήγηση.
2. Προεγκρίσεις: Οι προεγκρίσεις δημοπράτησης, σύμβασης και τροποποίησης σύμβασης
δίνονται από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών.
Επιπλέον τυχόν τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου ή ανακλήσεις αποφάσεων ένταξης
αποφασίζονται επίσης από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών.
3. Πληρωμές: Οι πληρωμές των αναδόχων θα γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα
πιστώνει απευθείας το λογαριασμό του αναδόχου. Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμών θα
περιγραφεί σε εγκύκλιο που θα εκδοθεί σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Έλεγχοι: Αντίστοιχα, η διαδικασία των ελέγχων θα περιγραφεί σε εγκύκλιο που θα
ακολουθήσει.
Ιστοσελίδες: Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος www.ypeka.gr (τομέας Δάση)
και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.agrotikianaptixi.gr θα αναρτώνται
πληροφορίες, αποφάσεις, τυποποιημένα έντυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να
φανεί χρήσιμο κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να
ανατρέχετε τακτικά για ενημέρωσή σας, καθώς το υλικό που θα αναρτάται ενδέχεται να
είναι πολυσέλιδο και συνεπώς αδύνατο να κοινοποιηθεί σε έντυπη μορφή.
Συμπλήρωση στοιχείων φακέλου υποψηφιότητας: Τα έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση
υποψηφιότητας περιγράφονται στην επιστολή ένταξης/χρηματοδότησης.
Τα τεχνικά δελτία πράξης και υποέργου, δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με
εκείνα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, συνεπώς αντίστοιχη εμπειρία από
συμμετοχή σας στα ΠΕΠ, μπορεί να αξιοποιηθεί. Παρόλα αυτά, για τη σωστή συμπλήρωσή
τους, πρόκειται σύντομα να εκδοθεί οδηγός συμπλήρωσης τεχνικών δελτίων, ο οποίος θα
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Το δελτίο συμπληρωματικών πληροφοριών που εισήχθηκε σε αυτή την προγραμματική
περίοδο, βοηθά στην αξιολόγηση των φακέλων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και
συνοδεύει απαραίτητα κάθε πρόταση.
Διαχειριστική Επάρκεια: Προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση δασοτεχνικών έργων στο
πλαίσιο του Μέτρου 226 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν είναι απαραίτητη η
επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για τους Δικαιούχους.
Έργα που χρηματοδοτούνται: Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο του Μέτρου 226. Επισημαίνεται ότι
από το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται μόνο δαπάνες κατασκευής των έργων που
αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο και όχι οι δαπάνες συντήρησης τους. Φάκελοι
υποψηφιότητας που αφορούν συντηρήσεις δεν θα προωθηθούν για αξιολόγηση.
Ωριμότητα έργων: Σε παλιότερες εγκυκλίους μας, σας είχαμε καλέσει να συντάξετε μελέτες
Ορεινών Υδρονομικών Έργων ενόψει της χρηματοδότησης από το ΠΑΑ. Πολλές υπηρεσίες
ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε το 2008,
υπήρχαν εγκεκριμένες μελέτες προς άμεση ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού έργων
30.000.000€ για όλη τη χώρα, μόνο για τα Ορεινά Υδρονομικά Έργα. Επίσης υψηλός είναι και
ο συνολικός προϋπολογισμός αναδασώσεων με εγκεκριμένες ήδη μελέτες. Υπάρχουν
συνεπώς οι αναγκαίες μελέτες για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Επομένως οι
δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών και να
ανταποκριθούν στην πρόσκληση για αίτηση ένταξης.
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Παραγωγή δασικών φυταρίων: Κατά την εκτέλεση των έργων αναδάσωσης και των
φυτοτεχνικών έργων διευθέτησης χειμάρρων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δασικά είδη
τοπικής προέλευσης, τα οποία θα προμηθεύονται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμού
σας, από τα δημόσια δασικά φυτώρια. Διασαφηνίζεται πως η παραγωγή φυταρίων δεν
είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 30
Σεπτεμβρίου 2011.
Επισημαίνεται πως οι όλες διαδικασίες υλοποίησης που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι
κοινές για το σύνολο του Μέτρου 226 (δηλαδή και για τη Δράση 1 με Φορέα Εφαρμογής τη
Δ/νση Προστασίας Δασών και Φ.Π.).
Αυτονόητο είναι ότι η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για τυχόν οδηγίες και
διευκρινίσεις ώστε να λυθούν οι οποιεσδήποτε απορίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά
τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας.
Γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως κάποιες υπηρεσίες να έχουν έλλειψη προσωπικού ή άλλες
λειτουργικές δυσχέρειες, θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη πως, αφενός είναι πολύ
δύσκολο να βρεθούν πόροι για δημόσια δασοτεχνικά έργα πέραν του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, αφετέρου η μη απορρόφηση κονδυλίων εντός της 4ης προγραμματικής
περιόδου, θα δυσχεράνει τις αξιώσεις μας για ενίσχυση των κονδυλίων στο δασικό τομέα
ενόψει της 5ης προγραμματικής περιόδου, για την οποία έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Κων/νος Δημόπουλος

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών
3. ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδα Α
4. Δ/νσεις Κ.Υ.
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