Παράρτηµα VI “Εφαρµοστικές λεπτοµέρειες ∆ασικών Μέτρων”
Μέτρο 2.4: “∆ασώσεις”
Πίνακας 1. Επιλέξιµες δράσεις/ έργα – Τυπική δαπάνη για το µέτρο “∆ασώσεις”
Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Ανά µονάδα
1
εργασίας
€

Ανά
1
εκτάριο
€

Επιλεξιµότητα στο καθεστώς
∆άσωση
γεωργικής γης

Εγκατάσταση
γεωργοδασοπονικών
συστηµάτων

∆άσωση µη
γεωργικής γης

Παρατηρήσεις

Α. Εγκατάσταση και προστασία δασικής φυτείας και ανεµοθραύστη
1. Προετοιµασία εδάφους
Αποµάκρυνση γεωργικής δενδρώδους
καλλιέργειας ή µικρών θάµνων

0,042/ m

2

420

Ναι

Ναι

Ναι

Απλή καλλιέργεια µε γεωργικό
ελκυστήρα για αφαίρεση ζιζανίων

0,023/ m

2

230

Ναι

Ναι

Ναι

Χηµική καταπολέµηση ζιζανίων

0,020/ m

2

200

Ναι

Όχι

Ναι

∆ιάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και βαθιά
άροση µε µπουλντόζα

1,460/ m

1.460

Ναι

Όχι

Ναι

∆ιάνοιξη ισοϋψών λωρίδων µε mini
digger

1,600/ m

1.600

Ναι

Όχι

Ναι

Ελάχιστο µήκος λωρίδων:
1.000 m/ha
Ελάχιστο µήκος λωρίδων:
1.000 m/ha

Βαθιά άροση εδάφους

0,063/ m

2

Προµήθεια και τοποθέτηση
φυτοχώµατος

4,000/ m

3

20.000

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στα
µεταλλεία/ λατοµεία

Προµήθεια και τοποθέτηση
κλαδοπλεγµάτων

2,333/ m

2

14.000

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στα
µεταλλεία/ λατοµεία

Άνοιγµα τάφρων

1,860/ m

2

1.860

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στα
µεταλλεία/ λατοµεία

1

630

Ναι

Όχι

Ναι

Για το καθεστώς «Γεωργοδασοπονικών Συστηµάτων» η µέγιστη αποδεκτή δαπάνη θα υπολογίζεται µε βάση τη «δαπάνη ανά µονάδα εργασίας» και
όχι µε τη «δαπάνη ανά εκτάριο».

1

Τυπική ∆απάνη

Επιλεξιµότητα στο καθεστώς

Ανά µονάδα
1
εργασίας
€

Ανά
1
εκτάριο
€

∆άσωση
γεωργικής γης

Εγκατάσταση
γεωργοδασοπονικών
συστηµάτων

∆άσωση µη
γεωργικής γης

Κατασκευή κορµοφραγµάτων

25,000/m

1.000

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στις
καµένες περιοχές

Κατασκευή κορµοδεµάτων

2,500/m

1.000

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στις
καµένες περιοχές

Κατασκευή λιθοπλήρωτων
συρµατοκιβωτίων

200,000/ m

2.000

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στις
καµένες περιοχές

800

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία µόνο στις
καµένες περιοχές

2,150/ φυτό

970

Ναι

Ναι

Ναι

Τιµολόγιο Τµ.
∆ασών

425

Ναι

Όχι

Ναι

Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Κατασκευή αυλάκων και µικρών
βαθµίδων

1,600/ m

3

2

Παρατηρήσεις

2. Αγορά και µεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού
Βολόφυτα
Σπόροι

3. Εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού
Άνοιγµα λάκκων

2,000/ φυτό

900

Ναι

Ναι

Ναι

Φύτευση σε λάκκους

1,155/ φυτό

520

Ναι

Ναι

Ναι

Εφαρµογή σποράς

0,080/ m

2

800

Ναι

Όχι

Ναι

Εφαρµογή υδροσποράς

1,275/ m

2

7.650

Όχι

Όχι

Ναι

Είναι επιλέξιµη εργασία στα
µεταλλεία/ λατοµεία και καµένες
περιοχές

Πρώτο πότισµα κατά τη φύτευση

1,155/ φυτό

520

Ναι

Ναι

Ναι

Άρδευση βολοφύτων µε βυτιοφόρο ή
άλλο µέσο

1,155/ φυτό/
πότισµα

3.120/
έτος

Ναι

Ναι

Ναι

Μέχρι 6 φορές πότισµα το χρόνο

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει
εγκατεστηµένο σύστηµα αρδεύσης

0,222/ φυτό/
πότισµα

600/ έτος

Ναι

Ναι

Ναι

Μέχρι 6 φορές πότισµα το χρόνο

2

Τυπική ∆απάνη

Επιλεξιµότητα στο καθεστώς

Ανά µονάδα
1
εργασίας
€

Ανά
1
εκτάριο
€

∆άσωση
γεωργικής γης

Εγκατάσταση
γεωργοδασοπονικών
συστηµάτων

∆άσωση µη
γεωργικής γης

Αναπλήρωση αποτυχιών στην
περίπτωση βολοφύτων

4,000/ φυτό

360/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι

Μέχρι 20% του συνόλου των φυτών
για τα πρώτα δύο χρόνια

Αναπλήρωση αποτυχιών στην
περίπτωση σποροφυτείας

0,120/ m

240/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι

Μέχρι 20% του συνόλου των φυτών
για τα πρώτα δύο χρόνια

380/ έτος

Ναι

Ναι

Ναι

2

390/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι

2

320/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι

9,875/ m

3.950

Ναι

Όχι

Ναι

Νοουµένου ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα βόσκησης

2.956/ φυτό

680

Ναι

Όχι

Ναι

Νοουµένου ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα βόσκησης

-

130

Ναι

Όχι

Ναι

Μόνο τον πρώτο χρόνο
εγκατάστασης

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού
συστήµατος για τα βολόφυτα

4,888/ φυτό

2.200

Ναι

Όχι

Ναι

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού
συστήµατος για τα βολόφυτα

2,040/ φυτό

-

Όχι

Ναι

Όχι

Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων στα
φυτά

1,288/ φυτό

580

Ναι

Ναι

Ναι

0,844/ φυτό

380

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

2

Συντήρηση και ξεχόρτισµα λεκανών
φυτών

0,844/ φυτό/
έτος

Καταπολέµηση ζιζανίων στη σποροφυτεία

0,039/ m / έτος

Καταπολέµηση ζιζανίων στα βολόφυτα
στα ενδιάµεσα των φυτών

0,032/ m έτος

Παρατηρήσεις

4. Προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες
Περίφραξη µε τέλι πακλαβωτό

Αγορά και τοποθέτηση καφασιών

Καταπολέµηση της ποντίκας

Β. Περιποίηση/ Συντήρηση δασικής φυτείας
Συντήρηση και ξεχόρτισµα λεκανών
φυτών

Μόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

3

Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Καταπολέµηση ζιζανίων στα βολόφυτα
(ενδιάµεσοι χώροι)

Ανά µονάδα
1
εργασίας
€
0,032/ m

2

Επιλεξιµότητα στο καθεστώς

Ανά
1
εκτάριο
€

∆άσωση
γεωργικής γης

Εγκατάσταση
γεωργοδασοπονικών
συστηµάτων

∆άσωση µη
γεωργικής γης

320/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Παρατηρήσεις

Άρδευση βολοφύτων µε βυτιοφόρο

1,155/ φυτό/
πότισµα

3.120

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μέχρι 6 φορές πότισµα το χρόνο και
µόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει
εγκατεστηµένο σύστηµα άρδευσης

0,222/ φυτό/
πότισµα

600

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μέχρι 6 φορές πότισµα το χρόνο και
µόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

Καταπολέµηση ζιζανίων στη
σποροφυτεία

0,039/ m

2

390/ έτος

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Λίπανση

0,017/ m

2

170

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

Αραίωση στη σποροφυτεία

0,050/ m

2

500

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μόνο το τελευταίο έτος της
περιποίησης

Συντήρηση περίφραξης

0,500/ m

200

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

0,288/ φυτό

130

Ναι

Όχι

Ναι (µόνο για την
εγκαταλειµµένη γεωργική
γη και την αναδάσωση
καµένων περιοχών)

Μόνο τον πρώτο χρόνο της
περιποίησης

Συντήρηση των αρδευτικών συστηµάτων

4

Πίνακας 2. Αναλυτική κοστολόγηση των επιλέξιµων εργασιών για το µέτρο “∆ασώσεις”

Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Ανά µονάδα
2
εργασίας

Ανά
2
εκτάριο

€

€

Ανάλυση τυπικής δαπάνης
Εργατικά

Υλικά

€

€

Μηχανήµατα/
Οχήµατα

Παρατηρήσεις

€

Α. Εγκατάσταση και προστασία δασικής φυτείας και ανεµοθραύστη
1. Προετοιµασία εδάφους
Αποµάκρυνση γεωργικής δενδρώδους
καλλιέργειας ή µικρών θάµνων (Κ1, Κ2,
3
Κ3)

0,042/ m

2

420

70

-

350

Κόστος ενός ερπυστριοφόρου
εκσκαφέα, ενός αυτοκινήτου και ενός
εργάτη για µια ηµέρα

Απλή καλλιέργεια µε γεωργικό ελκυστήρα
για αφαίρεση ζιζανίων (Κ1, Κ2, Κ3)

0,023/ m

2

230

-

-

230

Κόστος ενός γεωργικού ελκυστήρα µε
τον οδηγό του για µια ηµέρα

Χηµική καταπολέµηση ζιζανίων (Κ1, Κ3)

0,020/ m

2

200

70

50

80

Κόστος ζιζανιοκτόνων, ενός γεωργικού
ψεκαστήρα και ενός εργάτη για µια ηµέρα

∆ιάνοιξη ισοϋψών λωρίδων και βαθιά
άροση µε µπουλντόζα (Κ1, Κ3)

1,460/ m

1.460

210

-

1.250

Ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας,
ένα αυτοκίνητο και ένας εργάτης για
τρεις ηµέρες (1.000 µέτρα λωρίδες)

∆ιάνοιξη ισοϋψών λωρίδων µε mini
digger (Κ1, Κ3)

1,600/ m

1.600

350

-

1.250

Ένα mini digger, ένα αυτοκίνητο και
ένας εργάτης για πέντε ηµέρες (1.000
µέτρα λωρίδες)

2

Για το καθεστώς «Εγκατάσταση Γεωργοδασοκοµικών Συστηµάτων» η µέγιστη αποδεκτή δαπάνη θα υπολογίζεται µε βάση τη «δαπάνη ανά
µονάδα εργασίας» και όχι µε τη «δαπάνη ανά εκτάριο».
3
Κ1: Ισχύει για το καθεστώς «∆άσωση Γεωργικής Γης»
Κ2: Ισχύσει για το καθεστώς «Εγκατάσταση Γεωργοδασοκοµικών Συστηµάτων»
Κ3: Ισχύει για το καθεστώς «∆άσωση µη Γεωργικής Γης»

5

Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Ανά µονάδα
2
εργασίας

Ανά
2
εκτάριο

€

€

Ανάλυση τυπικής δαπάνης
Εργατικά

Υλικά

€

€

Μηχανήµατα/
Οχήµατα

Παρατηρήσεις

€

Βαθιά άροση εδάφους (Κ1, Κ3)

0,063/ m

2

630

105

-

525

Ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας,
ένα αυτοκίνητο και ένας εργάτης για
µιάµιση ηµέρα

Προµήθεια και τοποθέτηση φυτοχώµατος
(Κ3 µόνο στα µεταλλεία/ λατοµεία)

4,000/ m

3

20.000

1.400

-

18.600

Αγορά, µεταφορά και τοποθέτηση
3
5.000 m χώµατος

Προµήθεια και τοποθέτηση
κλαδοπλεγµάτων (Κ3 µόνο στα
µεταλλεία/ λατοµεία)

2,333/ m

2

14.000

11.620

380

2.000

Κόψιµο, µεταφορά και τοποθέτηση
2
6.000 m κλαδοπλέγµατος

Άνοιγµα τάφρων (Κ3 µόνο στα
µεταλλεία/ λατοµεία)

1,860/ m

2

1.860

420

-

1.440

Ένας εκσκαφέας, ένα αυτοκίνητο και
ένας εργάτης για 6 ηµέρες (1.000
µέτρα τάφροι)

Κατασκευή κορµοφραγµάτων

25,000/m

1.000

280

20

50

Τέσσερεις εργάτες, αυτοκίνητο και υλικά
για µια µέρα (14 µέτρα κορµοφράγµατα)

Κατασκευή κορµοδεµάτων

2,500/m

1.000

800

50

150

Τέσσερεις εργάτες, υλικά και
µηχανήµατα για τρεις ηµέρες (400 µέτρα
κορµοδέµατα)

Κατασκευή λιθοπλήρωτων
συρµατοκιβωτίων

Κατασκευή αυλάκων και µικρών
βαθµίδων

2.000

560

840

600

Τέσσερεις εργάτες, υλικά, ένας
τροχοφόρος εκσκαφέας και 1
αυτοκίνητο για 2 ηµέρες (10 µέτρα
λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια)

800

350

-

1.250

Ένα mini digger, ένα αυτοκίνητο και
ένας εργάτης για δυόµισι ηµέρες
(πεντακόσια µέτρα λωρίδες )

2,150/ φυτό

970

70

850

50

Αγορά και µεταφορά 450 βολοφύτων

Τιµολόγιο Τµ.
∆ασών

425

70

305

50

Αγορά και µεταφορά 5 κιλών σπόρων

200,000/ m

1,600/ m

3

2

2. Αγορά και µεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού
Βολόφυτα (Κ1, Κ2, Κ3)
Σπόροι (Κ1, Κ3)

6

Τυπική ∆απάνη
Ανά µονάδα
2
εργασίας

Ανά
2
εκτάριο

€

€

Άνοιγµα λάκκων (Κ1, Κ2, Κ3)

2,000/ φυτό

Φύτευση σε λάκκους (Κ1, Κ2, Κ3)

1,155/ φυτό

Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Ανάλυση τυπικής δαπάνης
Μηχανήµατα/
Οχήµατα

Παρατηρήσεις

Εργατικά

Υλικά

€

€

900

770

-

130

450 λάκκοι. Έντεκα ηµεροµίσθια και
ένα αυτοκίνητο για τρεις ηµέρες

520

420

-

100

Για 450 φυτά. Έξι ηµεροµίσθια και
ένα αυτοκίνητο για 2 ηµέρες

€

3. Εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού

Εφαρµογή σποράς (Κ1, Κ3)

0,080/ m

2

800

700

-

100

Ένα αυτοκίνητο για 2 ηµέρες και 10
ηµεροµίσθια για σπορά και χτένισµα
5 κιλών σπόρου

Εφαρµογή υδροσποράς (Κ3 στα
µεταλλεία/ λατοµεία και καµένες
περιοχές)

1,275/ m

2

7.650

4.600

2.300

750

Υδροσπορά 6.000 m . Μηχανήµατα,
υλικά, αυτοκίνητα και εργατικά

2

Πρώτο πότισµα κατά τη φύτευση (Κ1,
Κ2, Κ3)

1,155/ φυτό

520

210

10

300

3 ηµεροµίσθια, κόστος νερού και
βυτιοφόρου για ενάµιση ηµέρα (για
άρδευση 450 βολόφυτων)

Άρδευση βολοφύτων µε βυτιοφόρο ή
άλλο µέσο (Κ1, Κ2, Κ3)

1,155/ φυτό/
πότισµα

3.120/
έτος

1.260

60

1.800

18 ηµεροµίσθια, κόστος νερού και
βυτιοφόρου για 6 ποτίσµατα (450 φυτών)

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει
εγκατεστηµένο σύστηµα άρδευσης (Κ1, Κ2, Κ3)

0,222/ φυτό/
πότισµα

600/ έτος

420

60

120

6 ηµεροµίσθια, κόστος νερού και
αυτοκινήτου για 6 ποτίσµατα (450 φυτών)

Αναπλήρωση αποτυχιών στην
περίπτωση βολοφύτων (Κ1, Κ3)

4,000/ φυτό

360/ έτος

140

170

50

Κόστος 90 φυτών, 2 ηµεροµισθίων
και 1 αυτοκινήτου

240/ έτος

140

60

40

Κόστος 1 κιλού σπόρου, 2
ηµεροµισθίων και 1 αυτοκινήτου για
2
2.000 m

380/ έτος

350

-

30

Ένα αυτοκίνητο για 1 ηµέρα και 5
ηµεροµίσθια (για 450 φυτά)

390/ έτος

350

-

40

Ένα αυτοκίνητο για 1 ηµέρα και 5
ηµεροµίσθια (για ένα εκτάριο)

2

Αναπλήρωση αποτυχιών στην
περίπτωση σποροφυτείας (Κ1, Κ3)

0,120/ m

Συντήρηση και ξεχόρτισµα λεκανών
φυτών (Κ1, Κ2, Κ3)

0,844/ φυτό/
έτος

Καταπολέµηση ζιζανίων στη
σποροφυτεία (Κ1, Κ3)

2

0,039/ m /
έτος
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Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Καταπολέµηση ζιζανίων στα βολόφυτα
στα ενδιάµεσα των φυτών (Κ1, Κ3)

Ανάλυση τυπικής δαπάνης

Ανά µονάδα
2
εργασίας

Ανά
2
εκτάριο

€

€
2

0,032/ m /
έτος

Μηχανήµατα/
Οχήµατα

Παρατηρήσεις

Εργατικά

Υλικά

€

€

320/ έτος

70

-

250

Ένα αυτοκίνητο, ένας γεωργικός
ελκυστήρας και ένα ηµεροµίσθιο (για
1 εκτάριο)

€

4. Προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες
Περίφραξη µε τέλι πακλαβωτό (Κ1, Κ3)

9,875/ m

3.950

1.610

1.990

350

Κόστος πασσάλων, τελιού, εργατικών
και αυτοκινήτων (βλέπε επεξηγήσεις
στο τέλος του πίνακα)

Αγορά και τοποθέτηση καφασιών (Κ1,
Κ3)

2.956/ φυτό

680

140

440

100

Κόστος 230 καφασιών, 2
ηµεροµισθίων και 2 αυτοκινήτων

Καταπολέµηση της ποντίκας (Κ1, Κ3)

-

130

70

30

30

Κόστος φαρµάκων, ενός αυτοκινήτου
και ενός ηµεροµισθίου

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού
συστήµατος για τα βολόφυτα (Κ1, Κ3)

4,888/ φυτό

2.200

700

1.400

100

Κόστος λάστιχων, εξαρτηµάτων,
αυτοκινήτων και ηµεροµισθίων (για
450 φυτά)

Εγκατάσταση απλού αρδευτικού
συστήµατος για τα βολόφυτα (Κ2)

2,040/ φυτό

-

0,64/ φυτό

1,20/ φυτό

0,20/ φυτό

Κόστος λάστιχων, εξαρτηµάτων,
αυτοκινήτων και ηµεροµισθίων

Αγορά και τοποθέτηση πασσάλων στα
φυτά (Κ1, Κ2, Κ3)

1,288/ φυτό

580

140

390

50

Κόστος 450 πασσάλων, 1
αυτοκινήτου και 2 ηµεροµισθίων

0,844/ φυτό

380

350

-

30

Κόστος 1 αυτοκινήτου για 1 ηµέρα και
5 ηµεροµισθίων ( για 450 φυτά)

320/ έτος

70

-

250

Κόστος 1 αυτοκινήτου, ενός
γεωργικού ελκυστήρα και ενός
ηµεροµισθίου (για ένα εκτάριο)

3.120

1.260

60

1.800

Ηµεροµίσθιο ενός εργάτη, κόστος
νερού και ενός βυτιοφόρου για 6
ξεχωριστά ποτίσµατα (450 φυτά)

Β. Περιποίηση/ Συντήρηση δασικής φυτείας
Συντήρηση και ξεχόρτισµα λεκανών
φυτών (Κ1, Κ3)

2

Καταπολέµηση ζιζανίων στα βολόφυτα
(ενδιάµεσοι χώροι) (Κ1, Κ3)

0,032/ m

Άρδευση βολοφύτων µε βυτιοφόρο (Κ1,
Κ3)

1,155/ φυτό/
πότισµα
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Τυπική ∆απάνη
Επιλέξιµες ∆ράσεις/ Έργα

Άρδευση βολοφύτων όπου υπάρχει
εγκατεστηµένο σύστηµα άρδευσης (Κ1,
Κ3)

Ανά µονάδα
2
εργασίας

Ανά
2
εκτάριο

€

€

0,222/ φυτό/
πότισµα

Ανάλυση τυπικής δαπάνης
Μηχανήµατα/
Οχήµατα

Παρατηρήσεις

Εργατικά

Υλικά

€

€

600

420

60

120

Ηµεροµίσθιο ενός εργάτη, κόστος
νερού και ενός αυτοκινήτου για 6
ξεχωριστά ποτίσµατα (450 φυτά)

€

Καταπολέµηση ζιζανίων στη
σποροφυτεία (Κ1, Κ3)

0,039/ m

2

390/ έτος

350

-

40

Κόστος ενός αυτοκινήτου και
ηµεροµίσθιο 5 εργατών (για ένα εκτάριο)

Λίπανση (Κ1, Κ3)

0,017/ m

2

170

70

60

40

Κόστος λιπάσµατος, ενός αυτοκινήτου
και ενός ηµεροµισθίου (για ένα εκτάριο)

Αραίωση στη σποροφυτεία (Κ1, Κ3)

0,050/ m

2

500

350

-

150

Κόστος 5 ηµεροµισθίων και 1 αυτοκινήτου
για 5 ηµέρες (για ένα εκτάριο)

Συντήρηση περίφραξης (Κ1, Κ3)

0,500/ m

200

140

20

40

Κόστος υλικών, 2 ηµεροµισθίων και 1
αυτοκινήτου (400 µέτρα περίφραξη)

0,288/ φυτό

130

70

30

30

Κόστος υλικών, 1 ηµεροµισθίου και 1
αυτοκινήτου (για 450 φυτά)

Συντήρηση των αρδευτικών συστηµάτων
(Κ1, Κ3)
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Το κοστολόγιο είναι βασισµένο στα εξής στοιχεία:
1) Το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη κυµαίνεται µεταξύ € 60,00 – 70,00.
2) Η εκµίσθωση ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 300,00 – 400,00 ηµερησίως.
3) Η εκµίσθωση ενός τροχοφόρου εκσκαφέα µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 200,00 – 250,00 ηµερησίως.
4) Η καλλιέργεια µε γεωργικό ελκυστήρα µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 200,00 – 250,00 ηµερησίως.
5) Η εκµίσθωση ενός γεωργικού ψεκαστήρα µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 150,00 – 200,00 ηµερησίως.
6) Η εκµίσθωση ενός mini digger µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 200,00 – 250,00 ηµερησίως.
7) Η εκµίσθωση ενός φορτηγού αυτοκινήτου µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 200,00 – 250,00 ηµερησίως.
8) Η εκµίσθωση ενός βυτιοφόρου αυτοκινήτου µε τον οδηγό του κυµαίνεται µεταξύ € 200,00 – 250,00 ηµερησίως.
9) Η χρήση ενός διπλοκάµπινου αυτοκινήτου κοστίζει € 40,00 – 50,00 ηµερησίως.
10) Η χρήση ενός σαλούν αυτοκινήτου κοστίζει € 30,00 – 40,00 ηµερησίως.
11) Για περίφραξη ενός εκταρίου µε πακλαβωτό τέλι απαιτούνται:
- 175 περίπου πάσσαλοι 5 ποδών προς € 4,00 τον ένα

=€

700,00

- 400 µέτρα τέλι πακλαβωτό 4 ποδών προς € 2,00 το µέτρο

=€

800,00

- 90 κιλά τέλι στηρίγµατος (1.500 µέτρα) προς € 1,00 το κιλό

=€

90,00

- ένα φορτηγό για 2 ηµέρες για µεταφορά των πασσάλων και του τελιού

=€

400,00

- ένα διπλοκάµπινο αυτοκίνητο για 7 ηµέρες για µεταφορά των εργατών

=€

350,00

- είκοσι τρία ηµεροµίσθια

= € 1.610,00
ΟΛΙΚΟ:

€ 3.950,00
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Μέτρο 2.5: «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων περιοχών»
Πίνακας 3. ∆ικαιούχοι, κριτήρια συµµετοχής και δεσµεύσεις για τη δράση “Πρόληψη πυρκαγιών”

ΕΡΓΟ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

∆άση και άλλες δασικές εκτάσεις µε συµπαγή έκταση µεγαλύτερη από 1
εκτάριο

1. Κατασκευή
αντιπυρικών λωρίδων

Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι
ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των
Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων
Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οι Κρατικές
Αρχές

2. Συντήρηση
Αντιπυρικών Λωρίδων

»

3.∆ιάνοιξη δασικών
δρόµων

»

4.Κατασκευή
υδατοδεξαµενών

To Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές,
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές

Το κριτήριο της ελάχιστης έκτασης δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες ειδικές
περιπτώσεις:
• Για τεµάχια γης που συµπεριλαµβάνονται στα καθεστώτα των
Μέτρων «∆άσωση γεωργικής γης» και «∆άσωση µη γεωργικής γης»
• Για προστασία εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων που βρίσκονται
σε δασικές περιοχές
• Για µνηµεία που βρίσκονται σε δάση και άλλες δασικές εκτάσεις
• Για στρατόπεδα και πεδία βολής
• Για σκυβαλότοπους
• Για καµινότοπους

Αντιπυρικές λωρίδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια συµετοχής για κατασκευή
αντιπυρικών λωρίδων
Ο δρόµος να συνδέει δασική περιοχή µε συµπαγή έκταση µεγαλύτερη από 0,5
ha µε το υφιστάµενο δίκτυο δρόµων

Το τεµάχιο γης όπου θα κατασκευαστεί η υδατοδεξαµενή θα πρέπει να είναι
σε δάσος ή άλλη δασική έκταση ή να απέχει το πολύ µέχρι 5 km από τα όρια
τους

Η αντιπυρική λωρίδα να
διατηρείται και συντηρείται για
περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων

Η συντήρηση να γίνεται πριν
την έναρξη της καλοκαιρινής
περιόδου και για περίοδο 5
χρόνων
Ο δρόµος να διατηρείται και
να συντηρείται για περίοδο
τουλάχιστον 5 χρόνων
Η υδατοδεξαµενή να διατηρείται
σε λειτουργήσιµη κατάσταση για
περίοδο τουλάχιστο 10 χρόνων
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ΕΡΓΟ

5. Εγκατάσταση
συστηµάτων
πυρασφάλειας

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι
ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των
Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων
Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οι Κρατικές
Αρχές

∆άση και άλλες δασικές εκτάσεις στις οποίες συγκεντρώνεται µεγάλος αριθµός
ανθρώπων

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Το σύστηµα πυρασφάλειας να
διατηρείται σε λειτουργήσιµη
κατάσταση για περίοδο
τουλάχιστον 10 χρόνων

Ο αγρός να έχει έκταση τουλάχιστον 0,3 ha και να εµπίπτει τουλάχιστο σε µια
από τις πιο κάτω κατηγορίες:
6. Καλλιέργεια αγρών
που εφάπτονται ή
συνορεύουν µε δάση
ή άλλες δασικές
εκτάσεις

»

• να εφάπτεται µε δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις ή να απέχει το πολύ
µέχρι 1 km από τα όρια τους
• να εφάπτεται υπεραστικών ή άλλων δρόµων
• να βρίσκεται σε ακτίνα µέχρι 300 m από στρατιωτικές εγκαταστάσεις
και πεδία βολής
• να βρίσκεται σε ακτίνα µέχρι 100 m από καµινότοπους
• να βρίσκεται σε ακτίνα µέχρι 300 m από σκυβαλότοπους
• να βρίσκεται σε ακτίνα µέχρι 100 m από υφιστάµενους εκδροµικούς ή
κατασκηνωτικούς χώρους

Η καλλιέργεια να
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο
για περίοδο τουλάχιστον 5
χρόνων
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ΕΡΓΟ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. ∆άσος ή άλλη δασική έκταση:

7. Εφαρµογή
δασοκοµικών µέτρων
για µείωση του
κινδύνου έκρηξης και
επέκτασης των
πυρκαγιών

Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι
ενώσεις τους (συµπεριλαµβανοµένων των
Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων
Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι
Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οι Κρατικές
Αρχές

(α) να έχει έκταση τουλάχιστον 0,5 ha
(β) η πυκνότητα της βλάστησης (δέντρων και θάµνων) η οποία µετριέται µε
την κάλυψη του εδάφους να είναι µεγαλύτερη του 30%
(γ) να εµπίπτει τουλάχιστο σε µια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
• να εφάπτεται µε δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις ή να απέχει το πολύ
µέχρι 200 m από τα όρια τους
• να εφάπτεται υπεραστικών ή άλλων δρόµων
• να εφάπτεται ή συνορεύει µε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία
βολής
• να εφάπτεται ή συνορεύει µε καµινότοπους
• να εφάπτεται ή συνορεύει µε σκυβαλότοπους
• να εφάπτεται ή συνορεύει µε κατασκηνωτικό ή εκδροµικό χώρο. Ως
ελάχιστη έκταση (κριτήριο "α") σ’ αυτή την περίπτωση έχει καθορισθεί το
0,1 ha
2. Κοινοτικά και δηµοτικά δασύλλια:
(α) να έχουν έκταση τουλάχιστον 0,1 ha
(β) η πυκνότητα της βλάστησης (δέντρων και θάµνων) η οποία µετριέται µε
την κάλυψη του εδάφους να είναι µεγαλύτερη του 30%

8. Κατασκευή
πυροφυλακίων
9. Βελτίωση
πυροφυλακίων

10.Κατασκευή θέσεων
παρατήρησης

11.Βελτίωση θέσεων
παρατήρησης

Το Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, οι
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές
»

Το Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, οι
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές

Το Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, οι
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές

Σε περιοχές όπου η ανίχνευση δασικών πυρκαγιών δεν καλύπτεται από
οποιοδήποτε άλλο /α µέσο /α ανίχνευσης

Το πυροφυλάκιο να λειτουργεί
κατά την καλοκαιρινή περίοδο για
περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων

Εν ενεργεία πυροφυλάκια τα οποία πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής για
κατασκευή πυροφυλακίων

Το πυροφυλάκιο να λειτουργεί
κατά την καλοκαιρινή περίοδο για
περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων

Σε περιοχές όπου η ανίχνευση δασικών πυρκαγιών δεν καλύπτεται από
οποιοδήποτε άλλο /α µέσο /α ανίχνευσης

Η θέση παρατήρησης να
λειτουργεί κατά την καλοκαιρινή
περίοδο για περίοδο τουλάχιστον
5 χρόνων

Εν ενεργεία θέσεις παρατήρησης που πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής για
κατασκευή θέσεων παρατήρησης

Η θέση παρατήρησης να
λειτουργεί κατά την καλοκαιρινή
περίοδο για περίοδο τουλάχιστον
5 χρόνων
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ΕΡΓΟ
12. Εγκατάσταση,
βελτίωση και επέκταση
Αυτόµατων Συστηµάτων
Ανίχνευσης Πυρκαγιών

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Το Τµήµα ∆ασών

Σε περιοχές µε µεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική αξία όπως οι
προστατευόµενες δασικές περιοχές

Το αυτόµατο σύστηµα
ανίχνευσης να λειτουργεί για
περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων

13. Εγκατάσταση
υδροστοµίων

Το Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, οι
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές

1. Σε περιοχές που θα εξυπηρετούν την προστασία των δασών
2. Να υπάρχει οδική πρόσβαση στο σηµείο
3. Να υπάρχει µόνιµη παροχή νερού

Το υδροστόµιο να είναι σε
λειτουργήσιµη κατάσταση για
περίοδο τουλάχιστον 15 χρόνων

14. Κατασκευή
µονοπατιών

Το Τµήµα ∆ασών, οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, οι
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές

1. Σε περιοχές µε αυξηµένο τον κίνδυνο έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών
2. Να υπάρχει οδική πρόσβαση στην αφετηρία και στο τέρµα του
µονοπατιού

Το µονοπάτι να διατηρηθεί για
περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων

15. Ανάπτυξη και
βελτίωση υφιστάµενου
συστήµατος
τηλεπικοινωνιών

Το Τµήµα ∆ασών

Το σύστηµα τηλεπικοινωνιών να
λειτουργήσει για περίοδο
τουλάχιστον 5 χρόνων
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Πίνακας 4. Ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο για τη δράση “Πρόληψη πυρκαγιών”
ΕΡΓΟ

1. Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων

2. Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων

3. ∆ιάνοιξη νέων δασικών δρόµων

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α. 5-7

µέτρα πλάτος

€595 / km

β. 7-9

µέτρα πλάτος

€765 / km

γ. 9-12

µέτρα πλάτος

€935 / km

δ. 12-15

µέτρα πλάτος

€1.105 / km

ε. 15-18

µέτρα πλάτος

€1.275 / km

στ. > 18

µέτρα πλάτος

€1.445 / km

α.

5-7

µέτρα πλάτος

€153 / km

β.

7-9

µέτρα πλάτος

€187 / km

γ.

9-12 µέτρα πλάτος

€221 / km

δ. 12-15 µέτρα πλάτος

€255 / km

ε. 15-18 µέτρα πλάτος

€289 / km

στ. > 18

€323 / km

µέτρα πλάτος

Πλάτους 6-8 µέτρα
Ορεινά

€31 / m

Ηµιορεινά

€20 / m

Πεδινά

€12 / m

Πλάτους 5-5.5 µέτρα
Ορεινά

€20 / m
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ΕΡΓΟ

4. Κατασκευή υδατοδεξαµενών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ηµιορεινά

€15 / m

Πεδινά

€9 /m

Χωρητικότητα 90 m3

€20.400 έκαστη

5. Εγκατάσταση συστηµάτων πυρασφάλειας

€51.000 (περιλαµβάνεται και η κατασκευή
υδατοδεξαµενής) έκαστο

6. Κατασκευή πυροφυλακίων

€59.500 έκαστο

7. Βελτίωση πυροφυλακίων

€30.000 έκαστο

8. Κατασκευή θέσεων παρατήρησης

€17.000 έκαστη

9. Βελτίωση θέσεων παρατήρησης

€8.000 έκαστη

10. Εγκατάσταση, βελτίωση και επέκταση Αυτόµατων
Συστηµάτων Ανίχνευσης Πυρκαγιών

€800.000 έκαστο

11. Εγκατάσταση υδροστοµίων

€1.190 έκαστο

12. Κατασκευή µονοπατιών

€8/m

13. Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάµενου συστήµατος
τηλεπικοινωνιών

€20.000 έκαστο
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Πίνακας 5. Έργα για τα οποία η οικονοµική ενίσχυση θα καταβάλλεται µε βάση την τυπική δαπάνη της 3ης στήλης για τη δράση “Πρόληψη πυρκαγιών”

ΕΡΓΟ
1. Καλλιέργεια αγρών που
εφάπτονται ή συνορεύουν µε
δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

1. Εδάφη που καλλιεργούνται
2. Χέρσα εδάφη

€ 40/δεκάριο
€ 60/δεκάριο

1. Πυκνότητα βλάστησης 30-50%
1.α. Κλάδευση, αραίωση,
αποµάκρυνση αποκλαδιών.

2. ∆ασοκοµικά µέτρα για µείωση του κινδύνου
έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών

µάζεµα,

φόρτωση

και 1.α. € 220/δεκάριο

1.β Αφαίρεση χαµηλής βλάστησης, µάζεµα, φόρτωση και 1.β. € 230/δεκάριο
αποµάκρυνση της.
2. Πυκνότητα βλάστησης 50% και άνω
2.α. Κλάδευση, αραίωση,
αποµάκρυνση αποκλαδιών.

µάζεµα,

φόρτωση

και 2.α. € 440/δεκάριο

2.β Αφαίρεση χαµηλής βλάστησης, µάζεµα, φόρτωση και 2.β. € 460/δεκάριο
αποµάκρυνση της.
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Πίνακας 6. Μεθοδολογία υπολογισµού της τυπικής δαπάνης για τη δράση “Πρόληψη πυρκαγιών”
Α. ∆ασοκοµικά µέτρα για µείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών

Α/Α

1α.

Είδος εργασίας

Κλάδευση και αραίωση
δέντρων και µεγάλων
θάµνων καθώς και
αποµάκρυνση των
αποκλαδιών

1β.

Αφαίρεση χαµηλής
βλάστησης και
αποµάκρυνση της

2α.

Κλάδευση και αραίωση
δέντρων και µεγάλων
θάµνων καθώς και
αποµάκρυνση των
αποκλαδιών

2β.

Αφαίρεση χαµηλής
βλάστησης και
αποµάκρυνση της

Πυκνότητα
βλάστησης

Συνολική
δαπάνη
ανά
δεκάριο
(€)

Ανάλυση δαπάνης (€)
Εργατικά

∆απάνη
Φορτηγού

∆απάνη
Φορτωτήρα

∆απάνη
Αλυσοπρίο
-νου

Παρατηρήσεις

220

94

67

51

8

Εργατικά: 1 ηµεροµίσθιο εξειδικευµένου
εργάτη
∆απάνη φορτηγού : 1 φορτίο (λήφθηκε
υπόψη ότι η δαπάνη ενός φορτηγού
είναι € 200/µέρα και ότι µεταφέρει 3
φορτία/µέρα)
∆απάνη φορτωτήρα : 1,5 h @ €34
∆απάνη αλυσοπρίονου : αξία καυσίµων

230

94

67

51

18

Η ίδια όπως πιο πάνω δαπάνη εκτός
από τη δαπάνη του αλυσοπρίονου

16

∆ιπλασιάζεται η δαπάνη του 1α επειδή
διπλασιάζονται οι
εργασίες
λόγω
διπλασιασµού της πυκνότητας της
βλάστησης

36

∆ιπλασιάζεται η δαπάνη του 1β επειδή
διπλασιάζονται οι
εργασίες
λόγω
διπλασιασµού της πυκνότητας της
βλάστησης

30-50 %

440

188

134

102

50 % και
άνω
460

188

134

102
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Β. Καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή συνορεύουν µε δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις

Κατηγορία αγρών

Συνολική
δαπάνη ανά
δεκάριο (€)

Παρατηρήσεις

1.

Εδάφη που
καλλιεργούνται

40

Για την καλλιέργεια ενός δεκαρίου απαιτούνται 2 ώρες. Λήφθηκε υπόψη ότι η δαπάνη ενός
γεωργικού ελκυστήρα ανέρχεται σε € 20/ώρα

2.

Χέρσα εδάφη

60

Για την καλλιέργεια ενός δεκαρίου απαιτούνται 3 ώρες. Λήφθηκε υπόψη ότι η δαπάνη ενός
γεωργικού ελκυστήρα ανέρχεται σε € 20/ώρα.
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Μέτρο 2.6: «∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών»
Πίνακας 7. Προϋποθέσεις συµµετοχής και δεσµεύσεις για το καθεστώς “Μη παραγωγικές επενδύσεις”

ΕΡΓΟ

1. ∆ηµιουργία Κέντρων
Επισκεπτών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη δασική
γης όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.

•

Οι αναπτύξεις να αναφέρονται σε προστατευόµενη δασική περιοχή (το πολύ
ένα για κάθε περιοχή).

•

Να υπάρχει νόµιµη οδική πρόσβαση.

•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να έχουν ωφέλιµο εµβαδόν 50 m² και άνω.

•

Να προβάλλει θεµατικές ενότητες σχετικά µε τη χλωρίδα και πανίδα της
φυτογεωγραφικής περιοχής της ανάπτυξης (να υποβάλλεται κατάλογος µε τα
θέµατα προβολής).

•

Απόσταση από υφιστάµενα Κέντρα Επισκεπτών παρόµοιου θεµατικού
περιεχοµένου τουλάχιστον 10 km.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 15 έτη.

•

Το Κέντρο να είναι ανοικτό
στο κοινό και το τέλος
εισόδου να καλύπτει µόνο
λειτουργικές δαπάνες.
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ΕΡΓΟ

2. Ανάπτυξη νέων και
αναβάθµιση υφισταµένων
εκδροµικών χώρων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη δασική
γης όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.

•

Για την ανάπτυξη νέων εκδροµικών χώρων απαιτείται όπως η ελάχιστη
έκταση της δασικής γης στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη είναι 0,2 ha.

•

Η συγκόµωση των δασικών δέντρων που έχουν ελάχιστο ύψος 3 m στο χώρο
της ανάπτυξης να είναι πάνω από 30%.

•

Η ανάπτυξη δεν θα είναι περίκλειστη από υφιστάµενες κερδοφόρες
επιχειρήσεις ή σε απόσταση µέχρι 100 m από αυτές εκτός εάν η αίτηση
προέρχεται από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.

•

Να υπάρχει νόµιµη οδική πρόσβαση ελάχιστου πλάτους 4 m. Να έχει
εξασφαλιστεί η απαιτούµενη ύδρευση για το χώρο (σε ότι αφορά νέους
χώρους).

•

Για ανάπτυξη νέων εκδροµικών χώρων πρέπει να υπάρχει απόσταση από
υφιστάµενους εκδροµικούς χώρους τουλάχιστον 10 km.

•

Για αναβάθµιση/επέκταση Εκδροµικών Χώρων µια αίτηση είναι αποδεκτή για
εξέταση εφόσον στον υφιστάµενο χώρο παρουσιάζονται ελλείψεις σε ότι
αφορά τις Επιλέξιµες ∆απάνες.

•

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 10 έτη.

•

Ο χώρος να είναι ανοικτός
στο κοινό δωρεάν.

Ο Εκδροµικός Χώρος δεν πρέπει να ευρίσκεται πλησίον ρυπογόνων ή
νοσογόνων εστιών.
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ΕΡΓΟ

3. Ανάπτυξη νέων και
αναβάθµιση υφισταµένων
κατασκηνωτικών χώρων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη δασική
γη όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.

•

Για την ανάπτυξη νέων κατασκηνωτικών χώρων απαιτείται όπως η ελάχιστη
έκταση της δασικής γης στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη είναι 0,5 ha.

•

Η συγκόµωση των δασικών δέντρων που έχουν ελάχιστο ύψος 3 m στο χώρο
της ανάπτυξης να είναι πάνω από 30%.

•

Ο χώρος να µη είναι πολύ επικλινής (µέση κλίση µέχρι 30%).

•

Να υπάρχει νόµιµη οδική πρόσβαση ελάχιστου πλάτους 5 m.

•

Να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούµενη ύδρευση για το χώρο.

•

Για ανάπτυξη νέων κατασκηνωτικών χώρων πρέπει να υπάρχει απόσταση
από υφιστάµενους κατασκηνωτικούς χώρους πέραν των 5 km.

•

Για αναβάθµιση/επέκταση Κατασκηνωτικών Χώρων µια αίτηση είναι αποδεκτή
για εξέταση εφόσον στον υφιστάµενο χώρο παρουσιάζονται ελλείψεις σε ότι
αφορά τις Επιλέξιµες ∆απάνες.

•

Ο Κατασκηνωτικός Χώρος δεν πρέπει να ευρίσκεται πλησίον ρυπογόνων ή
νοσογόνων εστιών.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 10 έτη.

•

Ο χώρος να είναι ανοικτός
στο κοινό και το τέλος
χρήσης να καλύπτει µόνο
λειτουργικές δαπάνες.
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ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•
4. ∆ηµιουργία ενός
Εκθετηρίου δασικών
εργαλείων και άλλου
εξοπλισµού

•
•
•
•

•
5. ∆ηµιουργία νέων και
αναβάθµιση υφισταµένων
µονοπατιών µελέτης της
φύσης

6. Ανάδειξη θέσεων θέας

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη
δασική γη όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.
Nα ευρίσκεται σε περιοχές µε παράδοση στην συγκοµιδή και αξιοποίηση του
ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων.
Να προβάλλει διαχρονικά τις µεθόδους και µέσα συγκοµιδής και επεξεργασίας
του ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων, καθώς και τα παράγωγα τους.
Να υπάρχει νόµιµη οδική πρόσβαση.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να έχουν ωφέλιµο εµβαδόν 50 m² και άνω.

Η κυρίως προτεινόµενη διαδροµή του µονοπατιού να βρίσκεται µέσα σε
δάσος ή άλλη δασική γη όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού
1974/2006 και η κύρια χρήση του να αφορά µελέτη στοιχείων της φύσης.

•

Να υπάρχει πρόσβαση στην αφετηρία του µονοπατιού.

•

Η αναβάθµιση υφιστάµενων µονοπατιών µελέτης της φύσης αφορά ελλείψεις
σχετικά µε τις Επιλέξιµες ∆απάνες.

•

Το ελάχιστο µήκος των προτεινόµενων µονοπατιών µελέτης της φύσης να
είναι 0,5 km.

•

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη δασική
γη όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.

•

Το σηµείο θέας να είναι σε περιοχή που παρέχει πανοραµική θέα.

•

Να υπάρχουν σχέδια ανάπλασης / διαµόρφωσης του χώρου.

•

Η κατασκευή και λειτουργία του να µην επηρεάζει αρνητικά προστατευόµενα
στοιχεία του περιβάλλοντος.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 15 έτη.

•

Το Εκθετήριο να είναι
ανοικτό στο κοινό και το
τέλος εισόδου να καλύπτει
µόνο λειτουργικές δαπάνες.

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 10 έτη.

•

Η ανάπτυξη να είναι
ανοικτή στο κοινό δωρεάν.

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 10 έτη.

•

Η ανάπτυξη να είναι
ανοικτή στο κοινό δωρεάν.
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ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

7. Ανάδειξη στοιχείων
δασικής κληρονοµιάς

•

•

Ο χώρος των αναπτύξεων πρέπει να ευρίσκεται µέσα σε δάσος ή άλλη δασική
γη όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 30 του Κανονισµού 1974/2006.
Το έργο να αφορά την ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του
ανθρωπογενούς δασικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση χώρων που
σχετίζονται µε δασικές δραστηριότητες παλαιότερων εποχών για τις οποίες
δεν υπάρχει πλέον παραγωγική δραστηριότητα.
Να υπάρχουν σχέδια ανάπλασης / διαµόρφωσης του χώρου.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

•

Απαιτείται δέσµευση για
λειτουργία του χώρου για
τουλάχιστον 10 έτη.

•

Η ανάπτυξη να είναι
ανοικτή στο κοινό και το
τέλος εισόδου να καλύπτει
µόνο λειτουργικές δαπάνες.
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Πίνακας 8. Ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο για το Καθεστώς των “Μη Παραγωγικών Επενδύσεων”

ΕΡΓΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Ευρώ)
ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

1. Κέντρα Επισκεπτών

700.000

2. Νέοι εκδροµικοί χώροι

120.000

3. Αναβάθµιση - επέκταση εκδροµικών χώρων

70.000

4. Νέοι κατασκηνωτικοί χώροι

300.000

5. Αναβάθµιση - επέκταση κατασκηνωτικών χώρων

200.000

6. Εκθετήριο δασικών εργαλείων και άλλου εξοπλισµού

700.000

7. ∆ηµιουργία νέων µονοπατιών

50.000

8. Αναβάθµιση υφιστάµενων µονοπατιών

20.000

9. Σηµεία θέας

12.000

10. Ανάδειξη της δασικής κληρονοµιάς

27.000

25

Πίνακας 9.

Προϋποθέσεις συµµετοχής για τα Καθεστώτα των “∆ασοπεριβαλλοντικών
Ενισχύσεων” και των “Ενισχύσεων Φύση 2000”
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Μια περιοχή για να ενταχθεί στο Καθεστώς των “Ενισχύσεων Φύση 2000” θα πρέπει να είναι
κηρυγµένη περιοχή του δικτύου Φύση 2000.
2) Η αίτηση θα αφορά τους ακόλουθους οικοτόπους (και όχι µεµωνοµένα δέντρα):
•

µαύρη πεύκη (Pinus nigra subsp. pallasiana),

•

τραχεία πεύκη (Pinus brutia),

•

δρυς (Quercus infectoria subsp. veneris),

•

τρέµιθθος (Pistacia atlantica)

•

µικτοί οικοτόποι των πιο πάνω ειδών.

3) Για τις περιπτώσεις των Μεσογειακών πευκοδασών τραχείας πεύκης απαιτείται:
• 10 – 80% συγκόµωση, από κορµούς µε διάµετρο άνω των 12 cm
• ελάχιστη πυκνότητα 10 κορµοί / εκτάριο, οι οποίοι να έχουν στηθιαία διάµετρο άνω των 40 cm
4) Για τις περιπτώσεις των συστάδων µαύρης πεύκης απαιτείται
•

10 – 80% συγκόµωση, από κορµούς µε στηθιαία διάµετρο άνω των 12 cm

5) Για τα είδη δρυός και τρεµίθθου πρέπει η µέση στηθιαία διάµετρος των κορµών µε διάµετρο
µεγαλύτερη των 12 cm να είναι τουλάχιστον 20 cm.
6) Για τις περιπτώσεις των Μεσογειακών πευκοδασών τραχείας πεύκης και µαύρης πεύκης η
ελάχιστη έκταση της δασικής γης για την οποία γίνεται η αίτηση να είναι 0,5 εκτάρια
7) Για τις περιπτώσεις συστάδων δρυός (Quercus infectoria subsp. veneris), τρεµίθθου (Pistacia
atlantica) και µικτών οικοτόπων (συµπεριλαµβανοµένων των ειδών πεύκης) το κριτήριο ελάχιστης
έκτασης είναι 0,3 εκτάρια.
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Πίνακας 10. Προτεινόµενες για κήρυξη περιοχές του δικτύου Φύση 2000 µε χερσαία
οικοσυστήµατα.
Κωδικός

Όνοµα Περιοχής

CY2000001

MAMMARI - DENEIA

CY2000002

ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS

CY2000003

PERIOCHI MITSEROU

CY2000004

DASOS MACHAIRA

CY2000005

MADARI – PAPOUTSA

CY2000007

PERIOCHI PLATY

CY2000008

KOILADA TON KEDRON - KAMPOS

CY2000009

FOUNDOUKODASI

CY2000010

KOILADA POTAMOU MAROULLENAS

CY2000011

KOILADA POTAMOU PERISTERONAS

CY2000012

KOILADA KARKOTI

CY3000005

KAVO GREKO

CY3000006

THALASSIA PERIOCHI NISIA

CY4000001

PERIOCHI POLIS - GIALIA

CY4000002

CHA - POTAMI

CY4000003

KOILADA DIARIZOU

CY4000004

VOUNI PANAGIAS

CY4000005

EPISKOPI MOROU NEROU

CY4000006

THALASSIA PERIOCHI MOULIA

CY4000007

XEROS POTAMOS

CY4000008

MAVROKOLYMPOS

CY4000009

PERIOCHI SKOULLI

CY4000011

PERIOCHI AGIATIS

CY4000012

PERIOCHI STAVROS TIS PSOKAS - KARKAVAS

CY4000014

PERIOCHI DRYMOU

CY4000015

PERIOCHI KRITOU MAROTTOU

CY5000001

DASOS LEMESOU

CY5000004

ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS

CY5000005

AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU

CY5000006

KOILADA LIMNATI

CY5000007

PERIOCHI ASGATAS

CY6000002

ALYKES LARNAKAS

CY6000003

PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS

CY6000004

DASOS STAVROVOUNIOU

CY6000005

PERIOCHI LEFKARON

CY6000006

ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS

CY4000010

XERSONISSOS AKAMA
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