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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κηφισιά, 06-02-2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 676 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ N.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 241  
Τ.Κ.: 14561, Κηφισιά                             
Τηλέφωνο : 210 5241919  
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@prasinotameio.gr  
Ιστότοπος: www.prasinotameio.gr  

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση 
Δασών 2023» και διάθεση πίστωσης 12.000.000,00 € για την υλοποίηση του. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), όπως ισχύει, 

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’204), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4337/2015 
(Α’129), όπως ισχύει, 

 γ. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 δ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 

 ε. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

 στ. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει, 

 ζ. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις 
αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για την 
χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, 

 η. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν.4280/2014, όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα 
υπόλοιπα του επιτρεπόμενου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για 
τους ίδιους σκοπούς » (Α’159),  

 θ. του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’167) 
όπως ισχύει, 
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 ι. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

2. το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 118), 

3. την αριθμ. 2/21 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Νικόλαο Ταγαρά» (ΦΕΚ 45 Β’/2021), 

4. την αριθμ. 35/21 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γεώργιο Αμυρά» (ΦΕΚ 178 Β’/2021),  

5. το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως ισχύει. 

6. την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» για τον ορισμό 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 
662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 
579)», 

7. τις υπ’ αριθ. αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΔ46Ψ844-842), 
«Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου 
Ταμείου.», 218.3/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ746Ψ844-1Φ0) «Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων 
από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου» (Β’ 3906) & 237.9.2/13-4-2022 (ΑΔΑ: 
6ΦΜ346Ψ844-ΚΧΨ) «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 218.3/2021 απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου 
Ταμείου “Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων από το Διευθυντή σε υπαλλήλους του 
Πράσινου Ταμείου”» (Β’ 2175), 

8. Την υπ’ αριθ. 244.1/27-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΥΤ46Ψ844-ΠΒΛ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα 
με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την έγκριση, τυχόν τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις καθ’ 
υπόδειξη του ΓΔΟΥ του ΥΠΕΝ και του ΓΛΚ του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του του οικονομικού έτους 
2023,  

9. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137875/3088/28-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡΘ4653Π8-ΓΘΚ) Απόφαση Υπουργού Π.ΕN. με 
θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Πράσινου Ταμείου",  

10. την υπ’ αριθ. 251.1/24-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΥΤ46Ψ844-Π8Λ) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 
9ΜΜ446Ψ844-8Κ2) για την έγκριση του αναλυτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, 

11. το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/4547/169/16-1-2023 (Αρ. Πρωτ. Πράσινου Ταμείου 285/16-1-2023) έγγραφο 
της Γενικής Δ/νσης Δασών και  Δασικού Περιβάλλοντος, με το οποίο μας διαβιβάστηκε συνημμένα το 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης της Δασοπονίας από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
έτους 2023 «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2023», συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 € που 
συνέταξε η παραπάνω Υπηρεσία  για την ανάπτυξη της δασοπονίας, την προστασία και αποκατάσταση των 
δασών και δασικών εκτάσεων και στην εν γένει εφαρμογή αειφορικής διαχείρισης των δασικών 
οικοσυστημάτων μέσω της λήψης των κατάλληλων μέτρων και δράσεων, που περιλαμβάνονται, 
περιγράφονται και εξειδικεύονται στους άξονες προτεραιότητας και παρακαλεί για τις δικές μας 
περαιτέρω ενέργειες για την έγκριση και χρηματοδότησή του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου έτους 2023, 

12. το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/6806/244/20-1-2023 (Αρ. Πρωτ. Πράσινου Ταμείου 376/23-1-2023) έγγραφο 
της Γενικής Δ/νσης Δασών και  Δασικού Περιβάλλοντος με το οποίο διαβιβάστηκε σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης του Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2023», 

13. το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων 
για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος, όπως η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των 
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δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της 
οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας,  

14. την υπ’ αριθμ. 255.1/25-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΣ746Ψ844-ΝΗ0) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού 
του Πράσινου Ταμείου του έτους 2023 συνολικού ύψους 115.980.000,00€ σε Χρηματοδοτικά 
Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες, 

15. την υπ’ αριθμ. 255.4/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6Χ2Τ46Ψ844-7ΘΗ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023» και διάθεση πίστωσης 12.000.000,00 € για την υλοποίηση 
του. 

16. το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού 12.000.000 € σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023, του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα 
σε βάρος των ΚΑΕ 2499 και 2279. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση 

Δασών 2023», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € για το έτος 2023. Σκοπός του προγράμματος είναι η 

χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της δασοπονίας, στην προστασία και 

αποκατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην αειφορική διαχείριση και ενδυνάμωση του 

πολυλειτουργικού ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων, με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση 

και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας. 

2. Τη διάθεση πίστωσης ύψους 12.000.000,00 € από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου 

Ταμείου οικονομικού έτους 2023 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 2499 & 2279 για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος.  

3. Η κατανομή της παραπάνω πίστωσης σε Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Δράσεις εμφαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2023 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

(σε ευρώ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:                                                      2.680.000,00€ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΤΡΟ 1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ                                                  1.722.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1 Αντιπυρική προστασία.  

ΔΡΑΣΗ 2 Δασοπροστασία και προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της.  

ΜΕΤΡΟ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΩΝ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ» 958.000,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:                                                           820.000,00€ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΤΡΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 790.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1  Εκπόνηση δασοπονικών μελετών.  

ΔΡΑΣΗ 2 Καλλιεργητικές εργασίες δασών.  

ΔΡΑΣΗ 3 Διαχειριστικά μέτρα άγριας πανίδας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων.  

ΔΡΑΣΗ 4 Περίθαλψη, προσαρμογή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας.  

ΔΡΑΣΗ 5 
Μέτρα άμεσης επέμβασης για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης σε 
κατοικημένες περιοχές. 

 

ΔΡΑΣΗ 6 
Έλεγχος πληθυσμών ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων – 
Περιορισμός της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) – Επιζωοτιολογική 
επιτήρηση. 

 

ΔΡΑΣΗ 7 
Πρόγραμμα προμηθειών για τη διαχείριση δασών και την άγρια πανίδα και την 
εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της Σύμβασης CITES. 

 

ΔΡΑΣΗ 8 Οικονομική Ενίσχυση Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.).  

ΔΡΑΣΗ 9 
Μέσα Ατομικής Προστασίας ρητινεργατών, εξοπλισμός και λοιπές δαπάνες, 
αναγκαίες για την υλοποίηση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ, 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» του ΟΑΕΔ. 

 

ΔΡΑΣΗ 10 Βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δασών.  

ΜΕΤΡΟ 2 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

30.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1: Αγορά ή απαλλοτρίωση δασών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασών.  

ΔΡΑΣΗ 2: Έργα και εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3208/2003 .  

ΔΡΑΣΗ 3 
Δαπάνες εκπαίδευσης και υποστήριξης ελεγκτικών συνεργείων για την ενιαία 
και αποτελεσματική εφαρμογή θεμάτων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ξυλείας 
και FLEGHT. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:                                                     6.550.000,00€ 
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  

ΜΕΤΡΟ 1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 450.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1 
Δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων – Αντιχειμαρρική προστασία των δασικών 
εδαφών – Αναδασώσεις. 

 

ΔΡΑΣΗ 2 Καλλιέργεια δασικών φυτωρίων – Σποροσυλλογή.  

ΔΡΑΣΗ 3 Αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης.  

ΜΕΤΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  6.100.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1:  
Δαπάνες των περιφερειακών Διευθύνσεων Δασών για την εκτέλεση εργασιών 
κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών 
εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησή τους. 
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ΔΡΑΣΗ 2: 
Δαπάνες υποστήριξης των περιφερειακών Διευθύνσεων Δασών για την 
εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών 
στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου. 

  

ΔΡΑΣΗ 3: 
Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του 
περιεχόμενου των αναρτημένων δασικών χαρτών. 

  

ΔΡΑΣΗ 4: 

Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τις ανάγκες των περιφερειακών 
Διευθύνσεων Δασών και Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
καθώς και της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. για την εκτέλεση 
εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και 
λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:                                                    915.000,00€ 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

ΜΕΤΡΟ 1: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

655.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1  Γενικές λειτουργικές δαπάνες.  

ΔΡΑΣΗ 2 
Δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης κτηρίων 
και των υποδομών και χώρων εργασίας. 

 

ΔΡΑΣΗ 3  Ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών.  

ΔΡΑΣΗ 4 

Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων για τη δασοπονία, τη 
διαχείριση της άγριας ζωής, την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών και 
συμβάσεων, την κάλυψη εθιμοτυπικών εξόδων, καθώς και την υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δασικών υπαλλήλων. 

 

ΜΕΤΡΟ 2: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  260.000,00 

ΔΡΑΣΗ 1 Ερευνητικά Προγράμματα.  

ΔΡΑΣΗ 2 
Δαπάνες λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών 
Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES). 

 

ΔΡΑΣΗ 3 Καταβολή εισφορών της χώρας για τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:                                            1.035.000,00€ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΜΕΤΡΟ 1: 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2022» 

435.000,00 

ΕΡΓΟ 1: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για έργα και 
εργασίες αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας  Χ.Π. 2022. 

 

ΕΡΓΟ 2: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη 
εκπόνησης δασοπονικών –διαχειριστικών μελετών Χ.Π. 2022. 

 

ΕΡΓΟ 3: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
έργων και εργασιών καλλιέργειας δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής Χ.Π. 2022. 
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ΕΡΓΟ 4: 
Χρηματοδότηση προμήθειας λειτουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
ΚΕΕΠΔΑΠΥ. 

 

ΕΡΓΟ 5: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη 
εκπόνησης μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιδιαβρωτικών έργων 
Χ.Π. 2022. 

 

ΕΡΓΟ 6: Οικονομική ενίσχυση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.).  

ΕΡΓΟ 7: 
Χρηματοδότηση προμηθειών Μέσων Ατομικής Προστασίας ρητινεργατών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος του 
ΟΑΕΔ. 

 

ΕΡΓΟ 8: 

Χρηματοδότηση περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της 
δράσης «Δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και 
διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή 
τους, καθώς και της τήρησής τους», έτους 2022. 

 

ΕΡΓΟ 9: 

Χρηματοδότηση  των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες υποστήριξης των Διευθύνσεων Δασών για την εκτέλεση 
εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στο 
πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου», έτους 2022 . 

 

ΕΡΓΟ 10: 
Καταβολή αποζημίωσης μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) 
κατά του περιεχόμενου των αναρτημένων δασικών χαρτών έτους 2022. 

 

ΕΡΓΟ 11: 

Χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των περιφερειακών 
Διευθύνσεων Δασών και Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
καθώς και της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. για την εκτέλεση 
εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και 
λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους. 

 

ΕΡΓΟ 12: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για υλοποίηση έργων 
και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων – 
προστασίας και διαχείρισης άγριας πανίδας και των βιοτόπων της Χ.Π. 2022. 

 

ΕΡΓΟ 13: 
Χρηματοδότηση υπηρεσιών συλλογής στοιχείων και υποβολής έκθεσης 
υφιστάμενης κατάστασης υποδομών τριών ιχθυογεννητικών σταθμών της 
χώρας. 

 

ΕΡΓΟ 14: 
Χρηματοδότηση δαπανών της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή 
και τη Φύση «Καλλιστώ» (Δαπάνες επιτροπών και Ομάδων άμεσης επέμβασης 
για τη λήψη μέτρων διαχείρισης Ursus arctos). 

 

ΕΡΓΟ 15: 
Χρηματοδότηση μετακίνησης εκπροσώπου της ΓΔΔΔΠ στη Συνάντηση 
Συνδιάσκεψης των Μερών της Σύμβασης CITES, 14-25 Νοεμβρίου, στην πόλη 
του ΠΑΝΑΜΑ, ΠΑΝΑΜΑ. 

 

ΕΡΓΟ 16: 

Επιχορήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) (Έλεγχος 
πληθυσμού ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων – 
Περιορισμός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων – Επιζωοτιολογική 
επιτήρηση). 

 

ΕΡΓΟ 17: 
Χρηματοδότηση προμήθειας στολών υπαλλήλων Δασικής Υπηρεσίας 
κατ΄εφαρμογήν του π.δ. 115/2016 (Α΄197). 

 

ΕΡΓΟ 18: 
Χρηματοδότηση προγράμματος προμηθειών για την προστασία και διαχείριση 
δασών, για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών. 

 

ΕΡΓΟ 19: 
Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 20: 
Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 
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ΕΡΓΟ 21: 
Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 22: 

Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για το σχεδιασμό, διαχείριση, 
παρακολούθηση και υλοποίηση προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, 
αναγκαίων για την προστασία και διαχείριση των δασών για τις ανάγκες της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 23: 
Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στο Πράσινο Ταμείο. 

 

ΕΡΓΟ 24: 

Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Τμήματος Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και 
Αναδασώσεων της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 25: 

Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής 
Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και 
Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 26: 

Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής 
Υδρονομίας, της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 27: 
Χρηματοδότηση υποστηρικτικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 28: 
Χρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης για τις 
ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 29: 

Χρηματοδότηση τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών επί θεμάτων Δικτύωσης, Ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και των περιφερειακών Δασικών 
Υπηρεσιών, που υπάγονται στο ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 30: 
Χρηματοδότηση λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών 
(ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.). 

 

ΕΡΓΟ 31: 
Χρηματοδότηση δημιουργίας και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος για 
την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES στη χώρα μας. 

 

ΕΡΓΟ 32: 
Χρηματοδότηση δημιουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής ΑΠΟΛΗΨΙΣ για την 
παρακολούθηση της διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων στις πυρόπληκτες 
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. 

 

ΕΡΓΟ 33: 
Χρηματοδότηση ανάπτυξης λειτουργικής εφαρμογής ασφαλούς πρόσβασης 
πιστοποιημένων χρηστών των Δασικών Υπηρεσιών στη Βάση Δεδομένων του 
ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

 

ΕΡΓΟ 34: 
Χρηματοδότηση περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων σε καμένες δασικές εκτάσεις ΧΠ 
2022. 

 

ΜΕΤΡΟ 2: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ» 
ΕΤΩΝ 2016 - 2022 

150.000,00 
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ΕΡΓΟ 1: 

Διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού 
καστανιάς του Ν. Χανίων μέσω της προστασίας γενοτύπων των εντοπίων 
ποικιλιών και της ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας του κάστανου. Πιλοτική 
εφαρμογή / ΜΑΙΧ. 

 

ΕΡΓΟ 2: 

Οδικός Χάρτης για πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών 
δασών και των προϊόντων ξύλου – Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος 
Πιστοποίησης / Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο 
"ΔΗΜΗΤΡΑ". 

 

ΕΡΓΟ 3: 
Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των αντιπλημμυρικών και 
αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες περιοχές / Ινστιτούτο Δασικών 
Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ". 

 

ΕΡΓΟ 4: 
Διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών στην πρόληψη 
των δασικών πυρκαγιών και ανάλυση της μεταπυρικής πορείας της βλάστησης, 
με πιλοτική εφαρμογή τους, με φορέα υλοποίησης το ΑΠΘ. 

 

ΕΡΓΟ 5: 
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενίσχυση και προστασία πληθυσμών 
απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης, Πιλοτική εφαρμογή στο Νομό 
Χανίων/ΜΑΙΧ. 

 

ΕΡΓΟ 6: 

Δημιουργία της τρισδιάστατης γεωλογικής δομής του φαραγγιού της Σαμαριάς 
με απώτερο στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και δίαιτας 
των πηγών στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), 
Δυτική Κρήτη/Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με Διεύθυνση Δασών 
Χανίων. 

 

ΜΕΤΡΟ 3: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΑΣΩΝ» ΕΤΩΝ 2016 - 2021 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ  

50.000,00 

ΕΡΓΟ 1: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για έργα και 
εργασίες αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας  Χ.Π. 2019, 2020, 2021. 

 

ΕΡΓΟ 2: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
έργων και εργασιών καλλιέργειας δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής Χ.Π. 
2019, 2020, 2021. 

 

ΕΡΓΟ 3: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
έργων και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών 
υδάτων Χ.Π. 2019, 2020, 2021. 

 

ΕΡΓΟ 4: 
Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την εκπόνηση 
δασοπονικών –διαχειριστικών μελετών Χ.Π. 2019, 2020, 2021. 

 

ΕΡΓΟ 5: 

Επιχορήγηση της Μονάδας Εξωτικών και Άγριων Ζώων, του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαίσιο του Μέτρου 6: «Περίθαλψη, προσαρμογή 
και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας – Εφαρμογή της αρ. πρωτ. 
173664/1618/18 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 
4745 Β/23.10.2018)». 

 

ΕΡΓΟ 6: 

Τακτοποίηση εκκρεμουσών ανεξόφλητων δαπανών προμήθειας καυσίμων για 
τις ανάγκες των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών προηγούμενων ετών στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που είχαν στα προηγούμενα 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και απόδοση 
οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων προσωπικού αρμοδίων 
Δασικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες επίβλεψης έργων αναδάσωσης. 
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ΕΡΓΟ 7: 

Προμήθεια τριετούς αναβάθμισης, συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού 
ArcGIS για τις ανάγκες του Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, 
Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της 
Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 

ΕΡΓΟ 8: 

Χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων μελετών «Αναδάσωση στη θέση 
Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες 
στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού της Χώρας του 
Δήμου Σαμοθράκης». 

 

ΕΡΓΟ 9: 
Χρηματοδότηση περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων σε καμένες δασικές εκτάσεις ΧΠ 
2021. 

 

ΕΡΓΟ 10: 

Χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων Χανίων για την υλοποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης «Αναδάσωση δύο τμημάτων συνολικής έκτασης 56,15 
στρεμμάτων στη θέση «Φαράγγι Θερίσσου» Δήμου Χανίων ΠΕ Χανίων» / Αρ. 
Εγκρ. Απόφασης 3490/30.10.2019 Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΝΦΖΟΡ1Θ-Ο7Κ). 

 

ΕΡΓΟ 11: 

Προμήθεια καρτών / υπηρεσιακών ταυτοτήτων προσωπικού σε εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 115/14.10.2016 (ΦΕΚ 197/Α/21.10.2016) 
«Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας 
αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής 
ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί». 

 

ΕΡΓΟ 12: 
Χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
για την ανάθεση εργασιών για το έργο της κωδικοποίησης της Δασικής 
Νομοθεσίας ετών 2019 – 2022. 

 

ΕΡΓΟ 13: 
Χρηματοδότηση του Δασαρχείου Αταλάντης για την εκτέλεση του έργου 
"Αναδάσωση - αποκατάσταση λατομικού χώρου στη θέση "Καναπιτσιάς" 
περιοχής Τ.Κ. Αρκίτσας Δήμου Λοκρών". 

 

ΕΡΓΟ 14: 

Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης 
και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή 
τους, καθώς και της τήρησής τους», ετών 2020 και 2021. 

 

ΕΡΓΟ 15: 

Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες υποστήριξης των Διευθύνσεων Δασών για την εκτέλεση 
εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στο 
πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου», ετών 2020 και 2021. 

 

ΕΡΓΟ 16: 

Χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών επικαιροποίησης, θεώρησης, 
ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των δασικών χαρτών», ετών 2016, 2017, 
2018, 2019 και 2020. 

 

ΕΡΓΟ 17: 
Καταβολή αποζημίωσης μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) 
κατά του περιεχόμενου των αναρτημένων δασικών χαρτών, ετών 2020 και 
2021.  

 

ΜΕΤΡΟ 4: 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

350.000,00 

ΜΕΤΡΟ 5: 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠO ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

50.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  12.000.000,00 
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Οι ανωτέρω πιστώσεις στα μέτρα και τις δράσεις των αξόνων προτεραιότητας μπορούν να ανακατανέμονται 

και να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδότησης, με σκοπό τη βέλτιστη απορρόφηση 

τους, μόνο μετά από τροποποίηση της αρχικής Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα 

στο σύνολό του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προς 

το Πράσινο Ταμείο και σχετική εγκριτική απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

4. Δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος, οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 

του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ", οι Δασοκτήμονες Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας 

(ΔΑ.Σ.Ε.), οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η 

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, το Α.Π.Θ. και οι ανάδοχοι – φορείς υλοποίησης, βάσει των σχετικών 

συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος και των αναδόχων. Για έργα / προμήθειες / υπηρεσίες / μελέτες / ερευνητικά προγράμματα, 

για τα οποία δικαιούχοι είναι οι ανωτέρω, οι πληρωμές μπορεί να γίνονται από το Πράσινο Ταμείο απευθείας 

στους αναδόχους που αναλαμβάνουν την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατ’ ανάθεση 

του δικαιούχου φορέα του ως άνω χρηματοδοτικού προγράμματος 

Οι ανωτέρω είναι αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων, την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών, την ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων 

διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και την τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που 

διέπει την υλοποίηση των έργων, που εντάσσονται στο παρόν χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Όπου δικαιούχος ορίζεται η Κεντρική Διοίκηση ή το Δημόσιο ή το Κράτος, κατά την έννοια του στ’ εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, η χρηματοδότηση αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον 

κρατικό προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά 

παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους σκοπούς της ενταγμένης, στο παρόν 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πρότασης. 

Κατά την επιλογή των αναδόχων οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες που προβλέπονται στο ν. 

4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ» ΦΕΚ Α΄ 147, όπως ισχύει) για την εκάστοτε διαδικασία ανάθεσης και να μεριμνούν για την 

ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει και την ΥΑ 57654/22.05.2017 (Β΄ 1781). 

Η απόδοση ποσοστού από τα έσοδα των εισιτηρίων εισόδου επίσκεψης σε προστατευόμενες περιοχές γίνεται 

σε ΟΤΑ και λοιπούς δικαιούχους. 

5. Το ποσοστό κάλυψης των επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

των μέτρων και δράσεων του προγράμματος, δεν μπορεί να υπερβεί, ανά έργο - εργασία, το 10% της 

αντίστοιχης πίστωσης. Οι λειτουργικές δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου – 

εργασίας και η πληρωμή από το Πράσινο Ταμείο πραγματοποιείται μία φορά ανά έργο – εργασία. Ο 

καθορισμός των επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ του Πράσινου 

Ταμείου μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προς το 

Πράσινο Ταμείο.  

6. Η εκτέλεση του προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 
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7. Τα δικαιολογητικά και παραστατικά πληρωμής θα υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο. Με απόφαση του ΔΣ 

του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

πληρωμής, καθώς και λοιπά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο για την πληρωμή 

των έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.  

8. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

9. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2023. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
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