ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 125Β στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέτρο 125 : Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την
ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και
προσαρμογή της δασοκομίας
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 20 (β) (v) και 30 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
Σημείο 5.3.1.2.5 Παράρτημα
τροποποιήθηκε και ισχύει

II,

του

Κανονισμού

(ΕΚ)

1974/2006,

όπως

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
125 Β ∆ασοκομικός Τομέας
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
∆ράση: ∆ιάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό
εκμετάλλευση δασών
ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το δασικό οδικό δίκτυο εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών αποτελεί τη
βάση για την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση
αυτών. Η απαραίτητη προσπέλαση και διάνοιξη των δασών με δασοδρόμους συμβάλλει αφενός στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου στην αειφόρο ανάπτυξη
και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Πέραν αυτού εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων,
η υλοποίηση των αναγκαίων αναδασώσεων καθώς και η πρόσβαση σε αισθητικά
τοπία με συνέπεια την οικοτουριστική ανάπτυξη.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση (με την ευρύτερη έννοιά της) των δασών και
δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού
πληθυσμού και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Tο δασικό οδικό δίκτυο που έχει
διανοιγεί ή πρόκειται να διανοιγεί στα δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας και το
οποίο για να είναι προσπελάσιμο απαιτείται η διαρκής βελτίωσή του, εξυπηρετεί έναν
ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:
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Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά
της, που περιλαμβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και
καλλιέργεια των δασοσυστάδων μέχρι την συγκομιδή των δασικών προϊόντων.
Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις (∆ασοφυλάκεια,
παρατηρητήρια,

δασικοί

οικισμοί,

εγκαταστάσεις

μεταποίησης

δασικών

προϊόντων, δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραμάτων, κ.λ.π).
Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον
τουρισμό και στην αναψυχή, όσο και την εξυπηρέτηση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών.
Την πρόσβαση για την εκτέλεση δασικών έργων (φραγμάτων, δεξαμενών,
υδραυλάκων, ποτιστρών, έργων σταθεροποίησης εδαφών, κ.λ.π).
Την αποκόμιση (παραλαβή και μετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου
και ρητίνης και τη μεταφορά τους από το υλοτόμιο μέχρι τους τόπους
συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.
Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την επιτήρηση και άλλες
δασικές εργασίες των δασών και δασικών εκτάσεων.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Όλη η χώρα.
Επιλέξιμες δράσεις:
Μελέτες και έργα ∆ιάνοιξης νέων δασικών οδών στα δημόσια δάση και δασικές
εκτάσεις, που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων σκοπών
που αναφέρονται παραπάνω καθώς και έργα Βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού
οδικού δικτύου στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις,που περιλαμβάνουν εργασίες
όπως:
Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων
Χάραξη δρόμου (κατά μήκος τομή - κατά πλάτος τομές - Τεχνικά έργα)
Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις)
Κατασκευή Υποδομών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών
Τεχνικά έργα ( Οχετοί – Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης – ∆ανειοθάλαμοι – Τάφροι
– Κόμβοι σύνδεσης)
Έργα Ασφάλειας – Σήμανσης (Πινακίδες- ∆ιαγράμμισης κ.λ.π.)

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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του

Υπουργείου

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατηγορία ∆είκτη
Επιδόσεων

∆είκτης
Αριθμός στηριζόμενων πράξεων
Συνολικό ποσό επενδύσεων

Στόχος
100
14.986.962€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί
αφορά ∆ημόσια Υποδομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56
του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών
κανόνων όσων αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από
τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι πληρωμές δύναται να
βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ.
Το συνολικό ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Νομικών ∆εσμεύσεων για
Εγγειοβελτιωτικά Έργα και ∆ράσεις (∆ράση 1 – Υπομέτρο Α – Γεωργικός Τομέας)
που
αναλήφθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και θα
ολοκληρωθούν στην 4η Προγραμματική Περίοδο ανέρχεται σε 151.000.000 € και
αφορά 34 έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό των 649.975.542 €
του Υπομέτρου Α- Γεωργικός Τομέας. ∆εδομένου ότι το ΕΠ ΑΑ ΑΥ και τα ΠΕΠ ∆υτ.
Ελλάδας και Στ. Ελλάδας του Γ΄ΚΠΣ θα λήξουν στις 31/12/2009 και τα ΠΕΠ Ν.
Αιγαίου, Ηπείρου, ∆υτ. Μακεδονίας και ΑΜΘ έληξαν στις 30-6-2009, η τιμή στόχος
του δείκτη θα προσαρμοστεί ακριβώς στο τέλος του 2009... Αναλυτικός πίνακας για
τα έργα αυτά παρατίθεται στο υποκεφάλαιο 5.1.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Σημειώνεται ότι για το σύνολο των δράσεων θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες
που προβλέπονται για της δημόσιες συμβάσεις με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
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