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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 8.4:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»,
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την πρόσκληση. Στο πλαίσιο αυτό,
για το Μέτρο 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών»,
Υπομέτρο 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων» , δράσης ………… εξετάζονται τα ακόλουθα:
Α/Α
1

Περιγραφή
Εμπρόθεσμη υποβολή
αίτησης στήριξης

Εξειδίκευση
Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
πρόσκληση.
α) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες και τομείς εστίασης της
πρόσκλησης, καθώς και αν το φυσικό της αντικείμενο συνάδει με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ
2014-2020.
β) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους όρους επιλεξιμότητας του
άρθρου 24 του Καν. 1305/2013 και λοιπούς όρους επιλεξιμότητας της πράξης.

γ) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση, η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του
προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της
προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρθρο 71).
δ) Εξετάζεται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εντός των
ορίων, εφόσον τίθενται όρια στην πρόσκληση (Κατώτατο όριο 20.000 € άνευ ΦΠΑ)

2

Επιλεξιμότητα
προτεινόμενης πράξης

ε) Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. Ειδικότερα
εξετάζεται: α) η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), β) αν η κοστολόγηση της πράξης είναι
εύλογη.
στ) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
ζ) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία (εφόσον απαιτείται).

η) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

θ) Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.
ι) Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται η
καταβολή ίδιων πόρων
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Επιλεξιμότητα και
αρμοδιότητα δυνητικού
δικαιούχου

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του
μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα υποβολής της
πρότασης.
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Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος της πράξης έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για την
υλοποίηση της πράξης (ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος) ή δέσμευση αυτού ότι θα
προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης (εφόσον απαιτείται).
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Επαρκής ωριμότητα
προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η επάρκεια τη ωριμότητας της πράξης ως προς:

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Εγκεκριμένη/ες Μελέτη/ες που απαιτούνται για την προς ένταξη πράξη

Αδειοδοτήσεις
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν
χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά
έγγραφα/ μελέτες/ αδειοδοτήσεις, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:
Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου, στην
οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται:
-
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-

Πληρότητα πρότασης

-

Η μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο
Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.
Η προτεινόμενη πράξη γίνεται στο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας εξουσίας και
δωρεάν (χωρίς αντίτιμο) διότι δεν προβλέπεται η παραγωγή εσόδων μετά την
ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησή της
Στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών εκροών και ειδικότερα:
Αναφορά στη συνολική έκταση (σε εκτάρια) η οποία εξυπηρετείται από την
προτεινόμενη πράξη.

Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων
αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης
στήριξης. Συγκεκριμένα εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης δημοτικών συμβουλίων για την
υποβολή της πρότασης, για τους Δήμους υποψήφιους δικαιούχους.
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Η προτεινόμενη πράξη
δύναται να υλοποιηθεί
εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας που
ορίζεται στην πρόσκληση
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Εμπρόθεσμη υποβολή
συμπληρωματικών/
διευκρινιστικών στοιχείων

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην
οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να
υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής.

Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης
προθεσμίας της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, εκτός αυτών που δε δύναται να εφαρμοσθούν (δεν
σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη), διαφορετικά απορρίπτεται.
Για την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία από το δικαιούχο,
τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σημειώνεται ότι: Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ
προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της
αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»,
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι:
Μ 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Δράση 8.4.1: 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
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Αφορά την
αποκατάσταση
καταστροφών
σε
δασική
περιοχή του δικτύου NATURA
2000

Α/Α

1.1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Βαθμολογείται
η
αποκατάσταση
σε
περιοχές
NATURA
2000

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΙΜΩΝ
–
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)

εντός περιοχών NATURA 2000

100
20%

εκτός περιοχών NATURA 2000
Υψηλό ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας >15% και πυρκαγιά

2. Αφορά σε περιοχή που
συμβάλλει στην
προστασία των ζωνών
Υψηλού
Κινδύνου
Πλημμύρας, σύμφωνα με την
προκαταρκτική αξιολόγηση
κινδύνων
πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

Υψηλό ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας >15% και φυσική
καταστροφή ή καταστροφικό συμβάν

2.1

Βαθμολογείται
η
αποκατάσταση
σε
περιοχές υψηλού
κινδύνου πλημμύρας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0-100)

Μέσο ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας από 5 % έως 15% και
πυρκαγιά
80%
Μέσο ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας 5 % εως15% και φυσική
καταστροφή ή καταστροφικό συμβάν
Χαμηλό ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας < 5% και πυρκαγιά
Χαμηλό ποσοστό ζωνών κινδύνου
πλημμύρας < 5% και φυσική
καταστροφή ή καταστροφικό συμβάν

50

100

90

80

70
60
50
191

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100 βαθμοί

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

50 βαθμοί

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(50% της μέγιστης βαθμολογίας)

192

Μ 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Δράση 8.4.3: Κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημίες που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

1. Αφορά την
αποκατάσταση
καταστροφών σε δασική
περιοχή του δικτύου NATURA
2000

2. Αφορά σε περιοχή που
συμβάλλει στην
προστασία των ζωνών
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας,
σύμφωνα με την
προκαταρκτική αξιολόγηση
κινδύνων
πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

1.1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Βαθμολογείται
η
αποκατάσταση σε
περιοχές NATURA 2000

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ –
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0-100)

εντός περιοχών NATURA 2000

100
20%

εκτός περιοχών NATURA 2000

60

υψηλή επικινδυνότητα>15% και
ολοσχερής καταστροφή
υποδομών

2.1

Βαθμολογείται η
αποκατάσταση σε
περιοχές υψηλού
κινδύνου
πλημμύρας

υψηλή επικινδυνότητα>15% και
μερική καταστροφή υποδομών ή
μέση επικινδυνότητα από 5%
έως 15% και ολοσχερής
καταστροφή υποδομών

100

80%

μέση επικινδυνότητα από 5%
έως 15% και μερική καταστροφή
υποδομών

50

40

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

100 βαθμοί
44 βαθμοί
(44% της μέγιστης βαθμολογίας)
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων του Μέτρου 8: «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», Υπομέτρου
8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών
και καταστροφικών συμβάντων», εξετάζονται τα ακόλουθα:
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και ειδικότερα εάν η αίτηση στήριξης (η
ηλεκτρονική υποβολή και η ταχυδρομική αποστολή) υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στην πρόσκληση.
2. Η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζονται:
α) Εάν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες και τομείς εστίασης της
πρόσκλησης, καθώς και αν το φυσικό της αντικείμενο συνάδει με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ
2014-2020. Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης,
όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και τεκμηριώνεται στα συνοδευτικά της
έγγραφα (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις), όπου απαιτείται.
β) Εάν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους όρους του άρθρου 24 του Καν.
1305/2013 και λοιπούς όρους επιλεξιμότητας της πράξης.
Αναλυτικά ισχύουν τα ακόλουθα:
Ι. Η στήριξη παρέχεται μόνο μετά από αναγνώριση από τις κατά τόπους Δασικές
Υπηρεσίες ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά, θεομηνία, δυσμενές κλιματικό φαινόμενο το
οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, άλλο δυσμενές κλιματικό φαινόμενο,
καταστροφικό συμβάν ή συμβάν που σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος και το
συμβάν που αναφέρεται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ με σκοπό την εκρίζωση ή τη
συγκράτηση επιβλαβούς για τα φυτά οργανισμού, έχει προκαλέσει την καταστροφή
τουλάχιστον του 20 % του σχετικού δασικού δυναμικού.
ΙΙ. Η υλοποίηση κάθε πράξης πραγματοποιείται με βάση σχετική μελέτη/τεχνική
έκθεση, ανάλογα με το είδος της
ΙΙΙ. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων και
Εργασιών της οικείας δασικής υπηρεσίας ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή που
σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή
απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί ή τροποποιηθεί. Η
απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
δυνητικού δικαιούχου, στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης
πράξης.
γ) Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση, η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του
προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο. Η εξέταση του
κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που
περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
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δ) Εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εντός των ορίων,
εφόσον τίθενται όρια στην πρόσκληση. Το κριτήριο αφορά μόνο τις περιπτώσεις που
στην πρόσκληση τίθεται ελάχιστο ή μέγιστο όριο προϋπολογισμού (Κατώτατο όριο
20.000 € άνευ ΦΠΑ).
ε) Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.
Ειδικότερα εξετάζεται:



η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
Υποέργα/κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου),
αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη. Στις περιπτώσεις που ο
προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του
αρμοδίου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των
ενιαίων τιμολογίων έργων θεωρείται ρεαλιστικός.
Σε άλλη περίπτωση τεκμηριώνεται το εύλογο του προϋπολογισμού. Για την
εκτίμηση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: Πραγματικό κόστος
από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πράξης, μη
δεσμευτικές προσφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από ανεξάρτητους
μεταξύ τους προμηθευτές που υποβάλλονται από το δυνητικό δικαιούχο). Σε
περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης – μεταφοράς δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για την κατασκευή του έργου και
υποβάλλεται αντίστοιχο Υποέργο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εκτίμηση του
αντίστοιχου προϋπολογισμού (π.χ. συνημμένα έγγραφα από ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ παρόχους δικτύων τηλεπικοινωνιών, προϋπολογισμός από ΔΕΥΑ κ.α.)

στ) Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης και τα αναφερόμενα στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
ζ) Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Εξετάζεται πως η
προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Για το
κριτήριο, η θετική απάντηση καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στην πράξη
προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑΜΕΑ, β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης.
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ
παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης
αίτησης στήριξης, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρία. (Εφόσον απαιτείται – ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
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Για την εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ
2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα
άτομα με αναπηρία».
η) Η Αειφόρος ανάπτυξη: Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και
κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Για την αξιολόγηση του
κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης
αίτησης στήριξης,
πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις
κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης.

θ) Η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης. Ο δυνητικός δικαιούχος
θα πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να περιγράψει τον τρόπο
με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης
υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και
να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του
φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και
λειτουργία) ή σε περίπτωση εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και
συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών ή εμφάνισης παθογόνων μικροοργανισμών,
πως θα λειτουργούν αυτά τα συστήματα και από ποιους). Σημειώνεται ότι κατά την
ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.
ι) Η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται η
καταβολή ίδιων πόρων. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική δέσμευση του
δικαιούχου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης που
γίνεται στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτηση στήριξης (συμπληρώνεται εφόσον
απαιτείται).
3. Η επιλεξιμότητα και αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου.
Στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται:
 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του
μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σχετική αρμοδιότητα. Ο έλεγχος
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά
φορέων, κλπ που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης.
Συγκεκριμένα οι δασικές υπηρεσίες νομιμοποιούνται για την εκτέλεση πράξεων
σχετικών με το υπομέτρο 8.4, σύμφωνα με άρθρο 16 του Ν. 998/79 (Α΄ 289), ενώ οι
δήμοι νομιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 13 του N.
3463/2006 (Α’ 114).
 Εάν ο δικαιούχος της πράξης έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για την
υλοποίηση της πράξης (ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος) ή δέσμευση αυτού ότι θα
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προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης (εφόσον
απαιτείται).
4. Η επαρκής ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης.
Σχετικά με τις απαιτήσεις ως προς την επάρκεια ωριμότητας και τα στοιχεία/έγγραφα/
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωσή της εξετάζονται:
-Για το κριτήριο της μελέτης υποβάλλεται:
Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη.
Ειδικότερα υποβάλλονται:
α) τεχνική περιγραφή
β) προϋπολογισμός με τα ισχύοντα κατά το χρόνο ένταξης τιμολόγια
γ) συνοπτική προμέτρηση
δ) αναλυτικό τιμολόγιο
ε) οριζοντιογραφία και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία
-Για το κριτήριο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία
Τίτλοι κυριότητας (Αποφάσεις Υπουργών-Νομαρχών, Παραχωρητήρια εποικιστικών ή
δημόσιων εκτάσεων, Τίτλοι Κτηματολογίου κ.λπ.)
- Για το κριτήριο των αδειοδοτήσεων υποβάλλονται:
α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση όπου απαιτείται.
β) Άδεια από τις σχετικές αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
5. Η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της
πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν χρησιμοποιήθηκαν τα
τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα,
κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική
πρόσκληση και ειδικότερα:
 Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού
δικαιούχου, στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται:
-Η μη χρηματοδότηση της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο
Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.
-Η προτεινόμενη πράξη γίνεται στο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας εξουσίας και
δωρεάν (χωρίς αντίτιμο) διότι δεν προβλέπεται η παραγωγή εσόδων μετά την
ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησή της.
 Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων
αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της
αίτησης στήριξης. (π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου για την υποβολή
της συγκεκριμένης αίτησης στήριξης).
 Στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών εκροών και ειδικότερα:
- Αναφορά στη συνολική έκταση (σε εκτάρια) η οποία εξυπηρετείται από την
προτεινόμενη πράξη
6. Εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
που ορίζεται στην πρόσκληση: Ειδικότερα, εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020
και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η
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προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Το κριτήριο
εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης
(αυτεπιστασία, ανάθεση κ.λπ.), τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με
την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης), το
επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν
υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
7.
Η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων: Στην
περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης
προθεσμίας της Πρόσκλησης.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής
πράξεων του Μέτρου 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρου 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων», σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Δράση 8.4.1: «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».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Ελέγχεται αν η περιοχή για την οποία προτείνεται η αποκατάσταση βρίσκεται
εντός ή εκτός των ορίων των περιοχών Natura 2000, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτηση
στήριξης και αποτυπώνονται στο χάρτη της εγκεκριμένης μελέτης. Αν έστω και τμήμα της
περιοχής του έργου εμπίπτει σε περιοχή Natura να δοθεί το 100% της βαθμολογίας. Η
βαθμολογία προκύπτει ως γινόμενο της βαρύτητας επί τη μοριοδότηση της κάθε
περίπτωσης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Γίνεται σύνδεση ανάμεσα στην περιοχή παρέμβασης για την αποκατάσταση
από πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή ή καταστροφικό συμβάν και τη ζώνη δυνητικά
υψηλού κινδύνου πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π) που επηρεάζεται μέσω της παρέμβασης.
Για το σκοπό αυτό ορίζονται:
Ως περιοχές Υψηλού Κινδύνου (με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από Ζ.Δ.Υ.Κ.Π
άνω του 15% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα: Βόρεια
Πελοπόννησος, Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θράκη

Ως περιοχές Μεσαίου Κινδύνου με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από
Ζ.Δ.Υ.Κ.Π από 5% έως 15% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα:
Δυτική Πελοπόννησος, Ανατολική Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος

Ως περιοχές Χαμηλού Κινδύνου με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από
Ζ.Δ.Υ.Κ.Π κάτω του 5% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα:
Κρήτη, Νησιά Αιγαίου.
Η βαθμολογία προκύπτει ως γινόμενο της βαρύτητας επί τη μοριοδότηση της κάθε
περίπτωσης. Σε περίπτωση που η περιοχή εμπίπτει σε περισσότερα από ένα υδατικά
διαμερίσματα, δίνεται η μεγαλύτερη βαθμολογία.

2. Δράση 8.4.3: Κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών
επενδύσεων από άλλες ζημίες που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Ελέγχεται αν η περιοχή για την οποία προτείνεται η αποκατάσταση βρίσκεται
εντός των ορίων των περιοχών Natura 2000 όπως αυτά δηλώνονται στην αίτηση στήριξης
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και αποτυπώνονται στο χάρτη της εγκεκριμένης μελέτης. Αν έστω και τμήμα της περιοχή του
έργου εμπίπτει σε περιοχή Natura να δοθεί το 100% της βαθμολογίας. Η βαθμολογία
προκύπτει ως γινόμενο της βαρύτητας επί τη μοριοδότηση της κάθε περίπτωσης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Γίνεται σύνδεση ανάμεσα στην περιοχή παρέμβασης (ολοσχερής ή μερικής
καταστροφής υποδομών) και τη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π)
που επηρεάζεται μέσω της παρέμβασης.
Για το σκοπό αυτό ορίζονται:

Ως περιοχές Υψηλού Κινδύνου (με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από
Ζ.Δ.Υ.Κ.Π άνω του 15% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα:
Βόρεια Πελοπόννησος, Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία,
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θράκη

Ως περιοχές Μεσαίου Κινδύνου με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από
Ζ.Δ.Υ.Κ.Π από 5% έως 15% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα:
Δυτική Πελοπόννησος, Ανατολική Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος
Ως περιοχές Χαμηλού Κινδύνου με ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκτασης από Ζ.Δ.Υ.Κ.Π
κάτω του 5% της συνολικής έκτασης του Υ/Δ) είναι τα Υδατικά Διαμερίσματα: Κρήτη, Νησιά
Αιγαίου.


Ολοσχερής καταστροφή είναι εκείνη, κατά την οποία απαιτείται η εκ θεμελίων
ανακατασκευή, συμπεριλαμβανομένου και του φέροντος σκελετού της υποδομής
(ποσοστό 100%)

Μερική καταστροφή είναι εκείνη που αφορά τμήματα της υποδομής για την
αποκατάσταση των οποίων δεν οφείλεται να γίνει συνολική εκ θεμελίων ανακατασκευή
(ποσοστό μικρότερο του 100% και μεγαλύτερου του 20%)
Τα ανωτέρω αναδεικνύονται με τη σχετική μελέτη και πιστοποιούνται με την έγκριση της
από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.
Η βαθμολογία προκύπτει ως γινόμενο της βαρύτητας επί τη μοριοδότηση της κάθε
περίπτωσης. Σε περίπτωση που η περιοχή εμπίπτει σε περισσότερα από ένα υδατικά
διαμερίσματα, δίνεται η μεγαλύτερη βαθμολογία.
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και
επιλογή πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρου 8.4:
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων» είναι:

Α/Α
1
2

3

4

5
6
7

8
9
10
11

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση στήριξης (επισύναπτεται υπόδειγμα)
Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη και ειδικότερα: τεχνική περιγραφή,
επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός, συνοπτική προμέτρηση,
τιμολόγιο (αναλυτικό/περιγραφικό)
Απόσπασμα Ετήσιου Προγράμματος Έργων και Εργασιών της
αρμόδιας δασικής υπηρεσίας (για Δήμους απόσπασμα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, από το οποίο να προκύπτει η
προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η
προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του
Δ.Σ. του Δήμου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί ή
τροποποιηθεί. Η απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου, στην οποία θα
αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της κοστολόγησης των εργασιών, στην
περίπτωση που ο Προϋπολογισμός δεν προκύπτει από κανονιστικές
πράξεις αποφάσεις Υπουργού για την έγκριση-αναπροσαρμογήτροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων έργων)
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και
συντήρησης της πράξης, στοιχεία που τεκμηριώνουν την
αρμοδιότητα του δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή της
αίτησης στήριξης (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά κ.α.)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την υποβολή της
αίτησης στήριξης (εφόσον απαιτείται).
Βεβαίωση του δικαιούχου ότι έχει το απαιτούμενο προσωπικό για
την υλοποίηση της πράξης (ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος) ή
δέσμευση αυτού ότι θα προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό
για την υλοποίηση της πράξης (εφόσον απαιτείται).
Στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης Τίτλοι κυριότητας
(Αποφάσεις Υπουργών-Νομαρχών, Παραχωρητήρια εποικιστικών ή
δημόσιων εκτάσεων, Τίτλοι Κτηματολογίου κ.λπ.), (εφόσον
απαιτείται)
Περιβαλλοντική αδειοδότηση όπου απαιτείται
Αδειοδότηση από αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ
ΟΠΣΑΑ
√
√
√

√

√

√
√

√

√
√
√
√

Βεβαίωση του οικείου Δασαρχείου για την καταστροφή του 20% και
άνω του δασοκομικού δυναμικού
Αναλυτικά Σχέδια Εγκεκριμένων Μελετών
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*
* Τα αναλυτικά σχέδια των εγκεκριμένων μελετών δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο
αναλογικά στην αρμόδια υπηρεσία.
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