
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΑΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 

 

 

 

 

  

 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I 

Τπομζτρο 8.1: Δάςωςθ και Δθμιουργία Δαςωδϊν Εκτάςεων 

Τπομζτρο 8.4: Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν ςε Δάςθ εξαιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν, Φυςικϊν Καταςτροφϊν και Καταςτροφικϊν υμβάντων 

Πίνακασ 1. Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα – Συπικι δαπάνθ για τα Τπομζτρα 8.1 και 8.4 

Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Τπόμετρο 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Τπομζτρο 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Τπομζτρο 8.4) 

Α. ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ  

Κόςτοσ εκπόνθςθσ 
Σχεδίου Δάσωσης  

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η δαπάνθ υπολογίηεται με βάςθ τθν Ζκταςθ Δάςωςθσ (ΕΔ) 
και διαχωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Από 3 ζωσ 6 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €200 

 Από 6 ζωσ 10 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €400 

 Ζκταςθ μεγαλφτερθ των 10 δεκαριϊν κα αποηθμιϊνεται με €600  

1. Προετοιμαςία εδάφουσ  

Απομάκρυνςθ γεωργικισ 
δενδρϊδουσ καλλιζργειασ 

0,043/m
2
 430,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Απλι καλλιζργεια με γεωργικό 
ελκυςτιρα για αφαίρεςθ ηιηανίων  

0,025/m
2
 250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χθμικι καταπολζμθςθ ηιηανίων   0,018/m
2
 180,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων και 
βακιά άροςθ με μπουλντόηα 

1,400/m 1.400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιςτο μικοσ λωρίδων 1.000 m/ha 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων με mini 
digger 

1,500/m 1.500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιςτο μικοσ λωρίδων 1.000 m/ha 

Βακιά άροςθ εδάφουσ  0,065/m
2
 650,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Γίνεται με ερπυςτριοφόρο εκςκαφζα 

Προμικεια και τοποκζτθςθ χϊματοσ  6,250/m
3
 31.250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m
2
 2.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 



Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Τπόμετρο 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Τπομζτρο 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Τπομζτρο 8.4) 

Καταςκευι κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι κορμοδεμάτων 2,500/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι λικοπλιρωτων 
ςυρματοκιβωτίων 

190,000/m
3
 1.900,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι αυλάκων και μικρϊν 
βακμίδων 

1,700/m
2
 850,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Σπόροι 
Τιμολόγιο Τμ. 

Δαςϊν 
500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

3. Εγκατάςταςη πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Φφτευςθ ςε λάκκουσ 1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογι ςποράσ 0,040/m
2 

400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογι υδροςποράσ 0,700/m
2
 4.200,00 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 
και καμζνεσ περιοχζσ 

Πρϊτο πότιςμα κατά τθ φφτευςθ 1,200/φυτό 540,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο ι 
άλλο μζςο 

1,200/φυτό/ 
πότιςμα 

3.240,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα ςτον πρϊτο χρόνο και 

μζχρι ζξι φορζσ ςτο δεφτερο χρόνο εγκατάςταςθσ 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,200/φυτό/ 
πότιςμα 

540,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα ςτον πρϊτο χρόνο και 

μζχρι ζξι φορζσ ςτο δεφτερο χρόνο εγκατάςταςθσ 



Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Τπόμετρο 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Τπομζτρο 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Τπομζτρο 8.4) 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ βολοφφτων 

5,000/φυτό 
/ζτοσ 

225,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι 10% του ςυνόλου των φυτϊν (450 φυτά) 

για τα πρϊτα δφο χρόνια εγκατάςταςθσ τθσ φυτείασ 
(10% για κάκε ζτοσ) 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ ςποροφυτείασ 

0,095/m
2
 

190,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι 20% του ςυνόλου τθσ ζκταςθσ των ςποροφφτων 

για τα πρϊτα δφο χρόνια εγκατάςταςθσ 

Συντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτθ 
ςποροφυτεία 

0,040/m
2 

/ζτοσ 
400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα ςτο ενδιάμεςο των φυτϊν 

0,030/m
2 

/ζτοσ 
300,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

4. Προςταςία από βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ 

Περίφραξθ με τζλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμζνου ότι υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα βόςκθςθσ 

Αγορά και τοποκζτθςθ καφαςιϊν 3,000/φυτό 1350,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμζνου ότι υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα βόςκθςθσ 

Εγκατάςταςθ απλοφ αρδευτικοφ 
ςυςτιματοσ για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Αγορά και τοποκζτθςθ παςςάλων 
ςτα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 
Νοουμζνου ότι χρειάηεται (π.χ. φυτά με φψοσ 

μεγαλφτερο των 40cm) 

Β. ΤΝΣΘΡΘΘ/ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ 

Συντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα (ενδιάμεςοι χϊροι) 

0,035/m
2 

/ζτοσ
 

350,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Για όλα τα χρόνια Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ (ζξι χρόνια) 



Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Τπόμετρο 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Τπομζτρο 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Τπομζτρο 8.4) 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο 
1,200/φυτό 

/πότιςμα 
3.240,00 

/ζτοσ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα το χρόνο και μόνο τον πρϊτο 
χρόνο τθσ Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,156/φυτό 
/πότιςμα 

420,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα το χρόνο και μόνο τον πρϊτο 

χρόνο τθσ Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Λίπανςθ 0,400/φυτό 180,00   Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακασ 2. Αναλυτικι κοςτολόγθςθ των επιλζξιμων εργαςιϊν για τα υπομζτρα 8.1 και 8.4 

Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Α. ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ  

Κόςτοσ εκπόνθςθσ 
Σχεδίου Δάσωσης  

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

   

Η δαπάνθ υπολογίηεται με βάςθ τθν Ζκταςθ Δάςωςθσ (ΕΔ) 
και διαχωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Από 3 ζωσ 6 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €200 

 Από 6 ζωσ 10 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €400 

 Ζκταςθ μεγαλφτερθ των 10 δεκ/ων κα αποηθμιϊνεται με €600  

1. Προετοιμαςία εδάφουσ 

Απομάκρυνςθ γεωργικισ 
δενδρϊδουσ καλλιζργειασ  

0,043/m
2
 430,00 70,00 ------------- 360,00 

Κόςτοσ ενόσ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα, 
ενόσ αυτοκινιτου και ενόσ εργάτθ για μια μζρα 

Απλι καλλιζργεια με γεωργικό 
ελκυςτιρα για αφαίρεςθ ηιηανίων  

0,025/m
2
 250,00 ------------- ------------- 250,00 

Κόςτοσ ενόσ γεωργικοφ ελκυςτιρα 
με τον οδθγό του για μια θμζρα 

Χθμικι καταπολζμθςθ ηιηανίων   0,018/m
2
 180,00 35,00 40,00 105,00 

Κόςτοσ ηιηανιοκτόνων, ενόσ γεωργικοφ ψεκαςτιρα 
και ενόσ εργάτθ για μιςι θμζρα 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων και 
βακιά άροςθ με μπουλντόηα 

1,400/m 1.400,00 210,00 ------------- 1.190,00 
Ζνασ ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ, ζνα αυτοκίνθτο 

και ζνασ εργάτθσ για τρεισ θμζρεσ 
(1.000 μζτρα λωρίδεσ) 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων με mini 
digger 

1,500/m 1.500,00 350,00 ------------- 1.150,00 
Ζνα mini digger, ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 

για πζντε θμζρεσ 
(1.000 μζτρα λωρίδεσ) 

Βακιά άροςθ εδάφουσ  0,065/m
2
 650,00 105,00 ------------- 545,00 

Ζνασ ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ, 
ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 

για ενάμιςθ θμζρα 

Προμικεια και τοποκζτθςθ χϊματοσ  6,250/m
3
 31.250,00 ------------- 22.500,00 8.750,00 

Αγορά, μεταφορά και τοποκζτθςθ 
5.000 m

3
 χϊματοσ 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m
2
 2.000,00 420,00 ------------- 1.580,00 

Ζνασ εκςκαφζασ, ζνα αυτοκίνθτο 
και ζνασ εργάτθσ για 6 θμζρεσ 

(1000 μζτρα τάφροι) 



Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Καταςκευι κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 780,00 70,00 150,00 
Τζςςερεισ εργάτεσ, αυτοκίνθτο 

 και υλικά για τρεισ θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 40 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι κορμοδεμάτων 2,500/m 1000,00 800,00 50,00 150,00 
Τζςςερεισ εργάτεσ, υλικά, αυτοκίνθτο 

και μθχανιματα για τρεισ θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 400 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι λικοπλιρωτων 
ςυρματοκιβωτίων 

190,000/m
3
 1.900,00 840,00 200,00 860,00 

Ζξι εργάτεσ, υλικά, ζνασ τροχοφόροσ εκςκαφζασ 
και ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 10 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι αυλάκων και μικρϊν 
βακμίδων 

1,700/m
2
 850,00 175,00 ------------- 675,00 

Ζνα mini digger, ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 
για δυόμιςθ θμζρεσ (500 m λωρίδεσ) 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 70,00 1.005,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 450 βολοφφτων  

Σπόροι 
Τιμολόγιο Τμ. 

Δαςϊν 
500,00 50,00 400,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 5 κιλϊν ςπόρων 

3. Εγκατάςταςη πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 675,00 ------------- 135,00 
450 λάκκοι.  10 θμερομίςκια 

και ζνα αυτοκίνθτο για τρεισ θμζρεσ 

Φφτευςθ ςε λάκκουσ 1,300/φυτό 585,00 495,00 ------------- 90,00 
Για 450 φυτά.  Επτά θμερομίςκια 

και ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ 

Εφαρμογι ςποράσ 0,040/m
2 

400,00 310,00 ------------- 90,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ, 
πζντε θμερομίςκια για ςπορά 

και χτζνιςμα πζντε κιλϊν ςπόρου 

Εφαρμογι υδροςποράσ 0,700/m
2
 4.200,00 2.520,00 1.260,00 420,00 

Υδροςπορά 6.000 m
2
.  Μθχανιματα, υλικά, 

αυτοκίνθτα και εργατικά 

Πρϊτο πότιςμα κατά τθ φφτευςθ 1,200/φυτό 540,00 210,00 ------------- 330,00 
Τρία θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ 

και βυτιοφόρου για ενάμιςθ θμζρα 
(για άρδευςθ 450 βολοφφτων) 



Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο ι 
άλλο μζςο 

1,200/φυτό/ 
πότιςμα 

3.240,00 
/ζτοσ 

1.200,00 60,00 1.980,00 
18 θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και βυτιοφόρου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτϊν) 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,200/φυτό/ 
πότιςμα 

540,00 
/ζτοσ 

360,00 60,00 120,00 
Ζξι θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και αυτοκινιτου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτϊν) 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ βολοφφτων 

5,000/φυτό 
/ζτοσ 

225,00 
/ζτοσ 

70,00 110,00 45,00 
Κόςτοσ 45 φυτϊν, δφο θμερομιςκίων 

και ενόσ αυτοκινιτου 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ ςποροφυτείασ 

0,095/m
2
 

190,00 
/ζτοσ 

70,00 80,00 40,00 
Κόςτοσ ενόσ κιλοφ ςπόρου, ενόσ θμερομιςκίου 

και ενόσ αυτοκινιτου για 2000m
2
 

Συντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για μία θμζρα 

και πζντε θμερομίςκια (για 450 φυτά) 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτθ 
ςποροφυτεία 

0,040/m
2 

/ζτοσ 
400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για μία θμζρα 

και πζντε θμερομίςκια (για ζνα εκτάριο) 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα ςτα ενδιάμεςα των φυτϊν 

0,030/m
2 

/ζτοσ 
300,00 
/ζτοσ 

70,00 ------------- 230,00 
Ζνα αυτοκίνθτο, ζνασ γεωργικόσ ελκυςτιρασ 

και ζνα θμερομίςκιο (για ζνα εκτάριο) 

4. Προςταςία από βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ 

Περίφραξθ με τζλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 1.600,00 1.650,00 750,00 
Κόςτοσ παςςάλων, τελιοφ, εργατικϊν 

και αυτοκινιτων  
(βλζπε επεξθγιςεισ ςτο τζλοσ του πίνακα) 

Αγορά και τοποκζτθςθ καφαςιϊν 3,000/φυτό 1350,00 280,00 720,00 350,00 
Κόςτοσ 450 καφαςιϊν, τεςςάρων θμερομιςκίων, 

φορτθγοφ για τθ μεταφορά των καφαςιϊν και 
ενόσ αυτοκινιτου για δφο μζρεσ 

Εγκατάςταςθ απλοφ αρδευτικοφ 
ςυςτιματοσ για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 630,00 1.080,00 90,00 
Κόςτοσ λάςτιχων, εξαρτθμάτων, αυτοκινιτων 

και θμερομιςκίων (για 450 φυτά) 

Αγορά και τοποκζτθςθ παςςάλων 
ςτα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 140,00 395,00 50,00 
Κόςτοσ 450 παςςάλων, ενόσ αυτοκινιτου και δφο 

θμερομιςκίων 



Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Β. ΤΝΣΘΡΘΘ/ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ 

Συντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου για μία θμζρα και 

πζντε θμερομιςκίων (για 450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα (ενδιάμεςοι χϊροι) 

0,035/m
2 

/ζτοσ
 

350,00 
/ζτοσ 

120,00 ------------- 230,00 
Κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου, ενόσ γεωργικοφ 

ελκυςτιρα και δφο θμερομιςκίων 
(για ζνα εκτάριο) 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο 
1,200/φυτό 

/πότιςμα 
3.240,00 

/ζτοσ 
1.200,00 60,00 1.980,00 

18 θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και βυτιοφόρου 
για ζξι ποτίςματα (450 φυτά) και 

μόνο τον πρϊτο χρόνο Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,156/φυτό 
/πότιςμα 

420,00 
/ζτοσ 

210,00 60,00 150,00 
Ζξι θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και αυτοκινιτου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Λίπανςθ 0,400/φυτό 180,00 70,00 60,00 50,00 
Κόςτοσ λιπάςματοσ, ενόσ αυτοκινιτου και ενόσ 

θμερομιςκίου (450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο Συντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Το κοςτολόγιο είναι βαςιςμζνο ςτα εξισ ςτοιχεία: 
1) Το θμερομίςκιο ενόσ εργάτθ κυμαίνεται μεταξφ € 60,00 – 70,00 

2) Η εκμίςκωςθ ενόσ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                     
€ 300,00 – € 400,00 θμερθςίωσ. 

3) Η εκμίςκωςθ ενόσ τροχοφόρου εκςκαφζα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                             
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

4) Η καλλιζργεια με γεωργικό ελκυςτιρα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                                    
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

5) Η εκμίςκωςθ ενόσ γεωργικοφ ψεκαςτιρα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                              
€ 150,00 – € 200,00 θμερθςίωσ. 

6) Η εκμίςκωςθ ενόσ mini digger με τον οδθγό του κυμαίνεται ι μεταξφ                                                 
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

7) Η εκμίςκωςθ ενόσ φορτθγοφ αυτοκινιτου  με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                            
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

8) Η εκμίςκωςθ ενόσ βυτιοφόρου αυτοκινιτου με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                         
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

9) Η χριςθ ενόσ διπλοκάμπινου αυτοκινιτου  κοςτίηει   € 40,00 – 50,00 θμερθςίωσ. 

10) Η χριςθ ενόσ ςαλοφν αυτοκινιτου κοςτίηει  € 30,00 – 40,00 θμερθςίωσ. 

11) Για περίφραξθ ενόσ εκταρίου με πακλαβωτό τζλι απαιτοφνται:                                                                                                                                              

- 175 περίπου πάςςαλοι 5 ποδϊν προσ € 4,00 τον ζνα   = €    700,00 

- 400 μζτρα τζλι πακλαβωτό 4 ποδϊν προσ € 2,00 το μζτρο  = €    800,00 

- 90 Κιλά τζλι ςτθρίγματοσ (1500 μζτρα) προσ € 1,00 το Κιλό  = €      90,00  

- ζνα φορτθγό για 2 θμζρεσ για μεταφορά των παςςάλων και του τελιοφ = €    400,00 

- ζνα διπλοκάμπινο αυτοκίνθτο για 8 θμζρεσ  για μεταφορά  των εργατϊν = €    400,00 

- είκοςι τρία  θμερομίςκια      = € 1.610,00       

                                                                                                                 ΟΛΙΚΟ:    € 4.000,00    



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

Πίλαθαο 1.  Γηθαηνύρνη, θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη δεζκεύζεηο γηα ηε δξάζε “Πξόιεςε ππξθαγηώλ” 

ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Καηαζθεπή 

αληηππξηθώλ 

ισξίδσλ 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

Δάζε θαη δαζώδεης εθηάζεης κε ζσκπαγή έθηαζε 

κεγαιύηερε από 1 εθηάρηο. 

Το θρηηήρηο ηες ειάτηζηες έθηαζες δελ 

εθαρκόδεηαη ζηης αθόιοσζες εηδηθές 

περηπηώζεης: 

 Γηα ηεκάτηα γες ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη 

ζηo Υποκέηρο 8.1 Δάζωζε θαη Δεκηοσργία 

Δαζωδώλ εθηάζεωλ 

 Γηα προζηαζία εθδροκηθώλ θαη 

θαηαζθελωηηθώλ τώρωλ ποσ βρίζθοληαη 

ζε δαζηθές περηοτές 

 Γηα κλεκεία ποσ βρίζθοληαη ζε δάζε θαη 

άιιες δαζηθές εθηάζεης 

 Γηα ζηραηόπεδα θαη πεδία βοιής 

 Γηα ζθσβαιόηοποσς 

 Γηα θακηλόηοποσς 

2. πληήξεζε 

Αληηππξηθώλ 

Λσξίδσλ 

» 

Αληηππξηθέο ισξίδεο νη νπνίεο πιεξνύλ ηα 

θξηηήξηα ζπκκεηνρήο γηα θαηαζθεπή 

αληηππξηθώλ ισξίδσλ. 

3. Γηάλνημε δαζηθώλ 

δξόκσλ 
» 

Ο δξόκνο λα ζπλδέεη δάζηθή πεξηνρή κε 

ζπκπαγή έθηαζε κεγαιύηεξε από 0,5 ha κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν δξόκσλ. 

 
4. πληήξεζε 

δαζηθώλ δξόκσλ 
» 

Ο δξόκνο λα ζπλδέεη δαζηθή πεξηνρή κε 

ζπκπαγή έθηαζε κεγαιύηεξε από 0,5 ha κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν δξόκσλ. 

5. Καηαζθεπή  

πδαηνδεμακελώλ 

To Τκήκα Δαζώλ,  νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο 

Αξρέο 

Τν ηεκάρην γεο όπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε 

πδαηνδεμακελή ζα πξέπεη λα είλαη ζε δάζνο ή 

δαζώδεο έθηαζε ή λα απέρεη ην κέγηζην 5 km 

ζε νξηδόληηα γξακκή επί ράξηνπ, από ηα όξηα 

ηνπο. 

6. Δγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ 

ππξαζθάιεηαο 

 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

Σε Καηαζθελσηηθνύο, εθδξνκηθνύο ρώξνπο, 

ζηξαηόπεδα θαη  κνλαζηήξηα πνπ εθάπηνληαη 

κε δάζνο ή δαζώδεο έθηαζε.   

 



ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

7. Καιιηέξγεηα 

αγξώλ πνπ 

εθάπηνληαη ή 

γεηηληάδνπλ κε δάζε 

ή δαζώδεηο εθηάζεηο 

 

» 

Ο αγξόο λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,3 ha 

θαη λα εκπίπηεη ηνπιάρηζην ζε κηα από ηηο πην 

θάησ θαηεγνξίεο: 

 λα εθάπηεηαη κε δάζε ή δαζώδεηο 

εθηάζεηο ή λα απέρεη  ην κέγηζην 2 km 

ζε νξηδόληηα γξακκή επί ράξηνπ, από ηα 

όξηα ηνπο 

 λα εθάπηεηαη ππεξαζηηθώλ ή άιισλ 

δξόκσλ 

 λα βξίζθεηαη ζε  αθηίλα κέρξη 300 m  

από ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

πεδία βνιήο 

 λα βξίζθεηαη ζε αθηίλα κέρξη 100 m  

από θακηλόηνπνπο 

 λα βξίζθεηαη ζε αθηίλα κέρξη 300 m  

από ζθπβαιόηνπνπο 

 λα βξίζθεηαη ζε αθηίλα κέρξη 100 m  

από πθηζηάκελνπο εθδξνκηθνύο ή 

θαηαζθελσηηθνύο ρώξνπο 

8. Δθαξκνγή 

δαζνθνκηθώλ 

κέηξσλ γηα κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ 

έθξεμεο θαη      

επέθηαζεο ησλ 

ππξθαγηώλ 

 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δάζνο ή δαζώδεηο έθηαζε: 

(α) λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,5 ha 

(β) ε ππθλόηεηα ηεο βιάζηεζεο (δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ) ε νπνία κεηξηέηαη κε ηελ θάιπςε ηνπ 

εδάθνπο λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 30% 

(γ) λα  εκπίπηεη ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο πην 

θάησ θαηεγνξίεο: 

 λα εθάπηεηαη κε δάζε ή δαζώδεηο  

εθηάζεηο ή λα απέρεη ην πνιύ κέρξη 200 m 

από ηα όξηα ηνπο 

 λα εθάπηεηαη ππεξαζηηθώλ ή άιισλ 

δξόκσλ 

 λα εθάπηεηαη ή ζπλνξεύεη κε ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πεδία βνιήο 

 λα εθάπηεηαη κε  θακηλόηνπνπο 

 λα εθάπηεηαη κε ζθπβαιόηνπνπο 

 λα εθάπηεηαη κε θαηαζθελσηηθό ή 

εθδξνκηθό ρώξν. Ωο ειάρηζηε έθηαζε 

(θξηηήξην "α") ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε έρεη 

θαζνξηζζεί ην 0,1 ha 

 

2. Κνηλνηηθά θαη δεκνηηθά δαζύιιηα: 

(α) λα έρνπλ έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,1 ha 

(β) ε ππθλόηεηα ηεο βιάζηεζεο (δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ) ε νπνία κεηξηέηαη κε ηελ θάιπςε ηνπ 

εδάθνπο λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 30% 

9. Κόςηκν ρόξησλ 

θαη ρακειώλ 

αλεπηζύκεησλ 

To Τκήκα Δαζώλ,  νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο 

Αξρέο 
Ο δξόκνο λα είλαη δαζηθόο ή δεκόζηνο 



ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ζάκλσλ ζε εξείζκαηα 

δξόκσλ 

 

10. Καηαζθεπή 

ππξνθπιαθίσλ 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

Σε πεξηνρέο όπνπ ε αλίρλεπζε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ δελ θαιύπηεηαη από νπνηνδήπνηε 

άιιν/α  κέζν/α αλίρλεπζεο 

11. Βειηίσζε 

ππξνθπιαθίσλ » 

Ελ ελεξγεία ππξνθπιάθηα ηα νπνία πιεξνύλ ηα 

θξηηήξηα ζπκκεηνρήο γηα θαηαζθεπή 

ππξνθπιαθίσλ 

12. Καηαζθεπή 

ζέζεσλ 

παξαηήξεζεο 

 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

Σε πεξηνρέο όπνπ ε αλίρλεπζε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ δελ θαιύπηεηαη από νπνηνδήπνηε 

άιιν/α  κέζν/α αλίρλεπζεο 

13. Βειηίσζε ζέζεσλ 

παξαηήξεζεο 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

 

Ελ ελεξγεία ζέζεηο παξαηήξεζεο πνπ πιεξνύλ 

ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο γηα θαηαζθεπή 

ζέζεσλ παξαηήξεζεο 

14. Βειηίσζε 

Απηόκαησλ 

πζηεκάησλ 

Αλίρλεπζεο 

Ππξθαγηώλ 

Τν Τκήκα Δαζώλ 

Σε πεξηνρέο κε κεγάιε νηθνινγηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αμία όπσο νη 

πξνζηαηεπόκελεο δαζηθέο πεξηνρέο 

15. Αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε 

πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο 

ηειεπηθνηλσληώλ 

Τν Τκήκα Δαζώλ 
 

16. Παξαθνινύζεζε 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ 
Τν Τκήκα Δαζώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακασ 2.: Ποςό και φψοσ ενίςχυςθσ 

 

Ζργο /Πρόγραμμα 
Μζγιςτο Υψοσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 

Α) Δθμιουργία προςτατευτικϊν υποδομϊν. 

1. Καταςκευι αντιπυρικϊν λωρίδων                                                                                      

i. Πλάτουσ 5 – 10 m              € 850/km                  

ii. Πλάτουσ  10 m € 1300/ km   

2. υντιρθςθ Αντιπυρικϊν Λωρίδων           

1. Πλάτουσ 5 – 10 m              €300/ km   

2. Πλάτουσ  10 m €400/ km   

3. Διάνοιξθ δαςικϊν δρόμων  

i.  Δαςικοί δρόμοι με πλάτοσ 5,5 – 7 m €20/ μζτρο  

ii. Δαςικοί δρόμοι με πλάτοσ >7 m €30/ μζτρο 

4. υντιρθςθ δαςικϊν δρόμων  €80/ km   

5. Καταςκευι υδατοδεξαμενϊν 

i. Κλειςτζσ υδατοδεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 90 m
3
 € 25.000  ζκαςτθ                                                          

ii. Ανοικτζσ υδατοδεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 300 m
3
 και άνω € 50.000  ζκαςτθ 

6. Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο 

€70.000 (ζςμπεπιλαμβάνεηαι και η 
καηαζκεςή /εγκαηάζηαζη  
ςδαηοδεξαμενήρ  σωπηηικόηηηαρ 30-90 m

3
 

νεπού) 

Β) Διαχείριςθ Βλάςτθςθσ 

1. Καλλιζργεια αγρϊν που εφάπτονται ι  γειτνιάηουν με δάςθ ι δαςϊδεισ εκτάςεισ 

i. Εδάφθ που καλλιεργοφνται    €45/δεκάριο (τυπικι δαπάνθ) 

ii. Χζρςα εδάφθ     €67,5/δεκάριο (τυπικι δαπάνθ) 

2. Εφαρμογι Δαςοκομικϊν Μζτρων 

i.  Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ 30-50% 

 

 Κλάδευςθ, 

Αραίωςθ 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

αποκλαδιϊν. 

€250/δεκάριο  

(τυπικι δαπάνθ) 



 

Ζργο /Πρόγραμμα 
Μζγιςτο Υψοσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 

 Αφαίρεςθ 

χαμθλισ 

βλάςτθςθσ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

υπολειμμάτων 

€300/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 

ii. Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ 50% και άνω 

 Κλάδευςθ, 

Αραίωςθ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

αποκλαδιϊν. 

€500/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 

 Αφαίρεςθ 

χαμθλισ 

βλάςτθςθσ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

υπολειμμάτων

. 

€600/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 

3. Κόψιμο χόρτων χόρτων και χαμθλϊν ανεπικφμθτων κάμνων ςε ερείςματα δρόμων 

Κόψιμο χόρτων και χαμθλϊν κάμνων, ςυλλογι, φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ υπολειμμάτων από τα ερείςματα δρόμων 
€500/ km   

Γ) Εγκατάςταςθ και βελτίωςθ εγκαταςτάςεων και επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν 

1. Καταςκευι πυροφυλακίου 
€100.000 ζκαςτο 

2. Βελτίωςθ πυροφυλακίου 
€50.000 ζκαςτο 

3. Καταςκευι κζςεων παρατιρθςθσ   
€30.000  ζκαςτθ 

4. Βελτίωςθ κζςεων παρατιρθςθσ   
€15.000 ζκαςτο 

5. Βελτίωςθ ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν  €100.000 

6. Ανάπτυξθ και βελτίωςθ επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ  €50.000   

7. Παρακολοφκθςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν €100.000 



Πίλαθαο 3. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ηππηθήο δαπάλεο  

 

Α. Εφαρμογι δαςοκομικϊν μζτρων 

Α/Α Δίδνο εξγαζίαο 
Βαζκόο 

Δδαθνθάιπςεο 

πλνιηθή 

δαπάλε 

αλά 

δεθάξην 

(€) 

Αλάιπζε δαπάλεο  (€) 

Παξαηεξήζεηο 

Δξγαηηθά 
Γαπάλε 

Φνξηεγνύ 

Γαπάλε 

Φνξησηήξα 

Γαπάλε 

Αιπζνπξίνλνπ 

1α. 

Κιάδεπζε, 

αξαίσζε 

δέληξσλ θαη 

κεγάισλ ζάκλσλ 

θαζώο θαη 

θόξησζε θαη 

απνκάθξπλζε 

απνθιαδηώλ  
30-50 % 

250 110 75 55 10 

Εξγαηηθά: 1 εκεξνκίζζην εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγάηε 

Δαπάλε θνξηεγνύ : 1 θνξηίν (ιήθζεθε 

ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο θνξηεγνύ είλαη 

€225/κέξα θαη όηη κεηαθέξεη 3 

θνξηία/κέξα) 

Δαπάλε θνξησηήξα : 1,5 h @  €37 

Δαπάλε αιπζνπξίνλνπ : αμία θαπζίκσλ 

1β. 

Αθαίξεζε 

ρακειήο 

βιάζηεζεο, 

θόξησζε  θαη 

ππνιεηκκάησλ 

300 120 90 70 20 

Εξγαηηθά: 1,1 εκεξνκίζζην 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγάηε 

Δαπάλε θνξηεγνύ : 1,2 θνξηία (ιήθζεθε 

ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο θνξηεγνύ είλαη 

€225/κέξα θαη όηη κεηαθέξεη 3 

θνξηία/κέξα) 

Δαπάλε θνξησηήξα : 1,9 h @  €37 

Δαπάλε αιπζνπξίνλνπ : αμία θαπζίκσλ 

2α. 

Κιάδεπζε, 

αξαίσζε 

δέληξσλ θαη 

κεγάισλ ζάκλσλ 

θαζώο θαη 

θόξησζε θαη 

απνκάθξπλζε 

απνθιαδηώλ 
50 % θαη άλσ 

500 220 150 110 20 

Δηπιαζηάδεηαη ε δαπάλε ηνπ 1α επεηδή 

δηπιαζηάδνληαη νη εξγαζίεο ιόγσ 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαζκνύ 

εδαθνθάιπςεο 

2β. 

 

Αθαίξεζε 

ρακειήο 

βιάζηεζεο, 

θόξησζε  θαη 

ππνιεηκκάησλ 

600 230 180 150 40 

Δηπιαζηάδεηαη ε δαπάλε ηνπ 1β επεηδή 

δηπιαζηάδνληαη νη εξγαζίεο ιόγσ 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαζκνύ 

εδαθνθάιπςεο 



 

 

Β. Καλλιζργεια αγρϊν που εφάπτονται ι ςυνορεφουν με δάςθ ι δαςϊδεισ εκτάςεισ 

 

Καηεγνξία αγξώλ 

πλνιηθή 

δαπάλε αλά 

δεθάξην (€)  

Παξαηεξήζεηο 

1. 
Εδάθε πνπ θαιιηεξγνύληαη  

45 Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο δεθαξίνπ απαηηνύληαη 2 ώξεο. Λήθζεθε ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο γεσξγηθνύ 

ειθπζηήξα αλέξρεηαη ζε € 22,5/ώξα 

2. 
Χέξζα εδάθε  

67,5 Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο δεθαξίνπ απαηηνύληαη 3 ώξεο. Λήθζεθε ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο γεσξγηθνύ 

ειθπζηήξα αλέξρεηαη ζε € 22,5/ώξα. 

 



 


