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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη πραγµατοποιείται στα πλαίσια της σύµβασης 

µεταξύ του µελετητικού γραφείου EΝΒΙΦΟΡ, που εξειδικεύεται στην παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στον Αγροτοδασικό και Περιβαλλοντικό τοµέα  και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 

στα άρθρα 48 και 53  του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

(ΕΓΤΑΑ)». Συγκεκριµένα, στο άρθρο 48 του παραπάνω κανονισµού, που αφορά την 

Επαλήθευση και τον έλεγχο των µέτρων,  αναφέρεται ρητώς στην παράγραφο 2,  ότι 

για τον σκοπό της τεκµηρίωσης και της επιβεβαίωσης της καταλληλότητας και της 

ακρίβειας των υπολογισµών των πληρωµών που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως και 

47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή 

της ενδεικνυόµενης εµπειρογνωµοσύνης από φορείς ή υπηρεσίες που είναι λειτουργικά 

ανεξάρτητοι από τους φορείς ή τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τους εν λόγω 

υπολογισµούς. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την παροχή της σχετικής 

εµπειρογνωµοσύνης παρέχονται στα προγράµµατα αγροτικής  ανάπτυξης. Ακολούθως 

στο άρθρο 53 του ίδιου κανονισµού, σχετικά µε τις Κλίµακες τιµών και υποθέσεις 

απώλειας εισοδήµατος και τις συνεισφορές σε είδος αναφέρεται  ότι: 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, κατά περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης που 

προβλέπεται στα άρθρα 43 έως 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 βάσει των 

κλιµάκων τιµών και των συνήθων υποθέσεων απώλειας εισοδήµατος.  

2. Ως προς τους υπολογισµούς και την αντίστοιχη στήριξη που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τα ακόλουθα:  

α) ότι περιέχουν µόνο επαληθεύσιµα στοιχεία· 

β) ότι βασίζονται σε αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται από ενδεδειγµένους 

εµπειρογνώµονες· 

γ) ότι υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθµητικών στοιχείων· 

δ) ότι διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές 

συνθήκες και η πραγµατική χρήση της γης, ανάλογα µε την περίπτωση· 



ε) ότι δεν περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται µε πάγιες δαπάνες επενδύσεων, όσον 

αφορά τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 31, 37 έως 40 και 43 έως 47 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Σκοπός της παρούσας εµπειρογνωµοσύνης, είναι ο υπολογισµός των ενισχύσεων 

που παρέχονται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις 

τους και µισθωτές των ιδιόκτητων αυτών εκτάσεων, για να αντισταθµίζεται το κόστος 

της µελέτης και το διαφυγόν εισόδηµα, εξαιτίας των περιορισµών στη χρήση των δασών 

και άλλων δασικών εκτάσεων, που οφείλεται στην εφαρµογή των οδηγιών  92/43/ΕΟΚ 

και  79/409/ΕΟΚ στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Το νοµικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας απαρτίζουν  

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1698/05 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ((ΕΓΤΑΑ)» 

και ειδικότερα το άρθρο 46. 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» και ειδικότερα τα άρθρα 31, 48 και 53 

• Η ισχύουσα  Ελληνική δασική νοµοθεσία  

 

Σύµφωνα µε τον  Κανονισµό (ΕΚ)  1698/05 παρέχoνται κίνητρα σε ιδιώτες 

δασοκτήµονες (ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους και µισθωτές των ιδιόκτητων 

αυτών εκτάσεων)  για την λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας σε περιοχές του 

δικτύου  ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων 

και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις  που έχουν επιπτώσεις στα είδη, 

εφ’ όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όσον 

αφορά τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ, 

καθώς  και για την διευθέτηση συγκεκριµένων προβληµάτων που απορρέουν από την 

εφαρµογή τους 

Οι δαπάνες εφαρµογής του µέτρου προσδιορίζονται µόνο από το κόστος της 

µελέτης, η οποία θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη  για την ολοκληρωµένη σύνταξη ενός 

σχεδίου παρεµβάσεων, στο οποίο θα εντοπίζονται και καταγράφονται όλες οι θέσεις και   



τα τµήµατα του δάσους, όπου θα υλοποιούνται οι κατάλληλες δράσεις. Οι 

προγραµµατιζόµενες δράσεις δεν δηµιουργούν δαπάνες εγκατάστασης, αφού στην 

πραγµατικότητα αφορούν  απαγορευτικά µέτρα, αλλά προκύπτει  διαφυγή εισοδήµατος 

από ενέργειες που αναστέλλονται.   



2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Επειδή ο αριθµός των περιπτώσεων, αναφορικά µε το µέγεθος και το σχήµα της 

έκτασης και τις απαραίτητες εργασίες είναι πολύ µεγάλος και ταυτόχρονα είναι 

απαραίτητο να εξαχθούν τα πλέον ασφαλή συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν να 

επιτευχθεί ο στόχος της µελέτης, θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Τα µέτρα που θα ληφθούν είναι στην ουσία τους απαγορευτικά για κάποιες 

παρεµβάσεις και δεν προκαλούν δαπάνες εγκατάστασης, παρά µόνο διαφυγή 

εισοδήµατος. Η πλέον ασφαλής µέθοδος για τον υπολογισµό του είναι, ο προσδιορισµός 

των δασικών προϊόντων που δεν θα περιλαµβάνονται στις καρπώσεις µε τον απαραίτητο 

υπολογισµό των ποσοτήτων τους. Αυτό γίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Μονάδες δασικού προϊόντος* x τιµή µονάδας δασικού προϊόντος** 

• * Όπως προκύπτουν τεκµηριωµένα από την εγκεκριµένη µελέτη 

• ** Όπως προκύπτει από τον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων που εκδίδεται 

σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  

 

Με βάση όµως τις κατευθύνσεις της αναθέτουσας αρχής της παρούσης µελέτης , 

ακολουθείται η µέθοδος του προσδιορισµού της απώλειας εισοδήµατος ανά εκτάριο και 

δασοπονικό είδος ή κατηγορία δασοπονικού είδους. Έτσι θεωρούµε  ότι η παρέµβαση 

πραγµατοποιείται σε ένα εκτάριο και προσδιορίζουµε τις απώλειες ανά κατηγορία 

δασοπονικού είδους  

Στη συνέχεια και µε βάση τις προτεινόµενες ενέργειες, γίνεται  ο υπολογισµός 

της ποσότητας των δασικών προϊόντων, τις οποίες δεν θα µπορεί να καρπωθεί ο 

δασοκτήµονας, ανά παρέµβαση και ανά κατηγορία δασοπονικού είδους στα σηµεία 

παρέµβασης. Με τη χρήση  του πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων που εκδίδεται σε 

ετήσια βάση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του πίνακα 

αντικειµενικών τιµών του Υπουργείου Οικονοµικών, προσδιορίζεται η απώλεια 

εισοδήµατος  ανά εκτάριο και ανά κατηγορία δασοπονικού είδους. 

 



3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/05 η στήριξη συγκεκριµένων µεθόδων 

διαχείρισης της γης, θα πρέπει να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας 

ιδίως τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να χρησιµοποιούν µεθόδους χρήσεως 

γης, που είναι συµβατές µε την ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και 

τοπίου και της προστασίας και βελτίωσης των φυσικών πόρων. Θα πρέπει δε να 

συµβάλλει στην υλοποίηση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 

Περιβάλλον, καθώς και των συµπερασµάτων της Προεδρίας σχετικά µε τη στρατηγική 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν, 

περιλαµβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, την 

προστασία υδάτων και εδάφους, την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, 

συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη µείωση 

των εκποµπών αµµωνίας και τη βιώσιµη χρήση παρασιτοκτόνων. 

Η δασοκοµία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αγροτικής ανάπτυξης και η 

στήριξη για την αειφορική χρήση της γης θα πρέπει να περιλαµβάνει την αειφόρο 

διαχείριση των δασών και τον πολυλειτουργικό ρόλο τους. Τα δάση προσφέρουν 

πολλαπλά οφέλη: παρέχουν τις πρώτες ύλες για ανανεώσιµα και φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ευηµερία, 

τη βιολογική ποικιλοµορφία, τον συνολικό κύκλο του άνθρακα, την υδατική ισορροπία, 

τον έλεγχο της διάβρωσης και την πρόληψη φυσικών κινδύνων, αλλά και παρέχουν 

κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής και έρευνας. Τα µέτρα για τη 

δασοκοµία θα πρέπει να υιοθετούνται υπό το πρίσµα των δεσµεύσεων που έχουν 

αναλάβει η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, σε διεθνές επίπεδο, και να βασίζονται στα 

δασικά προγράµµατα των κρατών µελών, σε εθνικό ή σε κατώτερο του εθνικού 

επίπεδο, ή σε ισοδύναµα κείµενα, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τις δεσµεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην 

Ευρώπη. Τα µέτρα για τη δασοκοµία θα πρέπει να συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

κοινοτικής δασοκοµικής στρατηγικής. Η στήριξη δεν θα πρέπει να στρεβλώνει τον 

ανταγωνισµό και θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την αγορά 



∆εδοµένης της σηµασίας των δασών για την επιτυχή εφαρµογή της οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των 

αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για 

τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, θα 

πρέπει να παρέχεται ειδική στήριξη στους δασοκαλλιεργητές, για να τους βοηθάει να 

αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή των εν λόγω 

οδηγιών. 

 

 



4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Η διατήρηση ώριµων συνδενδριών, λοχµών ή συστάδων κατά τη διαχείριση 

δάσους µε πρεµνοφυή µορφή. 

2. Η διατήρηση ανυλοτόµητων συστάδων, σε ρεµατιές, µισγάγγειες και βραχώδεις 

περιοχές για τη διασφάλιση των διαδρόµων επικοινωνίας (corridors) των ειδών 

της άγριας πανίδας και την αποφυγή της διάσπασης της συνέχειας του δασικού 

τοπίου. 

3. Να µην καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται η παρόχθια βλάστηση και ειδικότερα να 

µην επιτρέπεται η υλοτοµία όλων των ειδών των δένδρων εκατέρωθεν των 

χειµάρρων σε πλάτος 30 µ (ελάχιστο) έως - 50 µ (µέγιστο) από το κέντρο της 

κοίτης του ρέµατος. 

4. Να µην επιτρέπονται οι υλοτοµικές εργασίες σε ακτίνα 50 µέτρων από τις φωλιές 

των αρπακτικών ειδών ή όπως θα προσδιορίζεται από το αντίστοιχο προεδρικό 

διάταγµα ή την αντίστοιχή εγκεκριµένη ειδική περιβαλλοντική µελέτη στις 

εγκεκριµένες περιοχές. 

5. Να απαγορεύεται η αποµάκρυνση όλων των κακόµορφων δένδρων, 

κατακειµένων δένδρων και υπερώριµων ατόµων, πολύτιµων για την 

ορνιθοπανίδα. Ειδικότερα σε περιοχές ορνιθολογικού ενδιαφέροντος πρέπει να 

τροποποιείται µερικώς η διαδικασία της καλλιέργειας των συστάδων στο στάδιο 

της αρνητικής επιλογής και να διατηρούνται και λίγα ανεπιθύµητα άτοµα 

(κακόµορφα, δέντρα µε κουφάλες κ.λ.π.). 'Έτσι θα αφήνονται µετά από κάθε 

φάση 2 -6 µη επιθυµητά ζωντανά άτοµα (κακόµορφα, στρεβλά, κουφαλερά, µε 

προσβολές, διχαλωτά κ.α) συνολικού όγκου τουλάχιστον 8 κ.µ. ανά εκτάριο ). 



5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Για την υλοποίηση της δράσης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  όλες οι 

σχετικές επιστηµονικές αρχές και προϋποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο 

δυνατό επιτυχές αποτέλεσµα, που ταυτόχρονα αποτελεί και το επιθυµητό 

περιβαλλοντικό αποτέλεσµα. Σηµαντικό σηµείο για την επιτυχή έκβαση του όλου 

εγχειρήµατος, αποτελεί η αναλυτική, τεκµηριωµένη και εµπεριστατωµένη µελέτη, στην 

οποία θα διερευνώνται και θα αναλύονται όλα τα κρίσιµα σηµεία της συγκεκριµένης 

δράσης στη συγκεκριµένη περιοχή, µε το συγκεκριµένο ρόλο και χαρακτήρα, µε τις 

συγκεκριµένες περιβαλλοντικές συνθήκες και δασοπονικά είδη που επικρατούν. Στη 

µελέτη αυτή περιλαµβάνονται ο εντοπισµός των παρεµβάσεων και η σήµανσή τους -

όπου απαιτείται- στο πεδίο, η χαρτογράφησή τους αλλά και ο προσδιορισµός της 

ποσότητας των δασικών προϊόντων, που δεν θα περιλαµβάνονται στις καρπώσεις.   

 



6. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

 

� Η παρέµβαση γίνεται σε  ένα ολόκληρο εκτάριο δάσους 

� Προσδιορίζεται η ποσότητα της τεχνικής ξυλείας που θα απολαµβανόταν 

από την υλοτόµηση του υποθετικού δάσους του εκταρίου, σε συνθήκες    

διαχείρισης 

� Προσδιορίζεται  η ποσότητα των καυσοξύλων  που θα παραγόταν από την 

παραπάνω υλοτοµία 

� Προσδιορίζεται η ποσότητα των καυσοξύλων  που θα παραγόταν από την 

υλοτόµηση των κακόµορφων ατόµων, τα οποία τώρα διατηρούνται και 

δεν θα υλοτοµούνταν για τεχνική ξυλεία 

� Με βάση τα παραπάνω, οι υπόλοιπες παρεµβάσεις δεν προκαλούν 

επιπλέον απώλειες εισοδήµατος 

 

 

 

 



7. ∆ΑΠΑΝΕΣ  

 

Σύνταξη τεχνικού δελτίου - µελέτης 

 

      Σύµφωνα µε :       

      ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 "Κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του αρθ.4 του Ν. 3316/2005" και των 

τροποποιήσεων – βελτιώσεων  αυτής, έως σήµερα. 

      Υπουργική Απόφαση αριθµ. 100006/4861/22-12-1997 Υπ. Γεωργίας 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ για την λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου  ΝΑΤURA 2000, 

ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και 

οι ενοχλήσεις  που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’ όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν 

σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 

79/409/ΕΟΚ και για την διευθέτηση συγκεκριµένων προβληµάτων που απορρέουν από την εφαρµογή 

τους, καθώς και υπολογισµός της ξυλείας που δεν θα ληφθεί και θα προσδιορίζει το διαφυγόν εισόδηµα.  

 

Άρθρο ΓΕΝ.4 

Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης 

α

. 

Για δασολόγο εµπειρίας µέχρι 10 

έτη: 300 x τκ = 319,8   

 όπου τκ: (ΓΕΝ 3) = 1,066        

 

Οι αποζηµιώσεις νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 

περισσοτέρων της µιας ηµερών, ή σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε 

(5) τουλάχιστον ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω 

ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150 x τκ. Στα 

παραπάνω περιλαµβάνονται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων εξόδων  

 

    Ηµέρες εργασίας υπαίθρου και γραφείου  

Τ.Ε  = α. x 2 = 639,6 €    



 

Για τον υπολογισµό της παραπάνω αµοιβής χρησιµοποιήθηκε ενδεικτικά η αµοιβή του 

επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη και ο υπολογισµός αυτός είναι ανεξάρτητος από την 

κατηγορία πτυχίων και την εµπειρία των επιστηµόνων που θα κληθούν να συµµετέχουν 

στην ανάδειξη αναδόχου µελετητή. 

 

  



8. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΡΠΩΣΕΩΝ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί και µε βάση την  οµαδοποιηµένη κατάταξη  που 

φαίνεται, προσδιορίζονται στις κατάλληλες µονάδες µέτρησης οι ποσότητες των δασικών 

προϊόντων που δεν θα αποληφθούν, στα πλαίσια εφαρµογής του µέτρου. 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΙ∆Η 

∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΞΥΛΕΙΑ (κµ) 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΑΠΌ ΜΗ 

ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ 

(χλγ) 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΑΠΌ 

ΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΚΑΚΟΜΟΡΦΑ(χλγ) 

ΑΛΛΑ - 

ΡΗΤΙΝΗ (χλγ) 

ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ - 

ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ - 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ - 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 

3 416 846,67  

ΛΟΙΠΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ 2 317 846,67  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ  317 846,67 825 

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 2 317 846,67  

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΞΙΑΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η αξία µονάδας δασικού προϊόντος, όπως αυτό 

προκύπτει από την  κατηγοριοποίηση των δασοπονικών ειδών και δασικών προϊόντων 

και  των τιµών  τους, όπως προκύπτουν από τον πίνακα ∆ιατίµησης δασικών προϊόντων 

για όλη την επικράτεια για το έτος 2007, καθώς επίσης και από τον πίνακα 

αντικειµενικών τιµών των αγροτικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

 

∆ΑΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ( €) 

ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ - ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ - 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
κµ 14 

ΛΟΙΠΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ κµ 55 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ χλγ 0,16 

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ κµ 62,5 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ χλγ 0,03 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΩΛΕΙΑΣ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία και πίνακες, προκύπτει  ο πίνακας απώλειας 

εισοδήµατος, που δείχνει στρογγυλοποιηµένα τα ποσά ανά εκτάριο δάσους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΙ∆Η ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ(€/Ηα) 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ 

ΕΚΤΑΡΙΟ (€/Ηα) 

ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ - ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ – 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
79,88 80 

ΛΟΙΠΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ 144,91 145 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ  165 

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 159,91 160 



ΠΙΝΑΚΑΣ 

∆ιατίµησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2007 για 

την εκτίµηση του διαφυγόντος εισοδήµατος 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ & ΕΙ∆Η ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή 

(Ευρώ) 

1 2 3 4 

 Ι. ΚΩΝΟΦΟΡΑ   

Χοντρή στρογγ. Ξυλεία µεγάλου µήκους (2µ. και άνω και µέσης διαµέτρου 20εκ. & άνω)   

α) Ερυθρλάτης, Λευκοδέρµου Πεύκης κ.µ. 63,53 

β) Ελάτης, ∆ασικής πεύκης κ.µ. 57,86 

γ) Μαύρης πεύκης, Αρκεύθου   κ.µ. 52,19 

1 

δ) Χαλεπίου πεύκης, Τραχείας πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.µ. 11,34 

Χοντρή στρογγ. Ξυλεία µικρού µήκους (κάτω από 2µ. και µέσης διαµέτρου 20εκ. & άνω)   

α) Ερυθρλάτης, Λευκοδέρµου Πεύκης κ.µ. 37,28 

β) Ελάτης, ∆ασικής πεύκης κ.µ. 31,71 

γ) Μαύρης πεύκης, Αρκεύθου   κ.µ. 28,60 

2 

δ) Χαλεπίου πεύκης, Τραχείας πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.µ. 20,28 

3 Λεπτή στρογγ. Ξυλεία κωνοφόρων µέσης διαµέτρου 10-20εκ. και µήκους 3µ. και άνω κ.µ. 34,74 

4 Λεπτή στρογγ. Ξυλεία κωνοφόρων µέσης διαµέτρου 6-10εκ. και µήκους 2,50µ. και άνω κ.µ. 40,55 

5 Στύλοι ∆ΕΗ (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ∆ΕΗ) κ.µ. 82,92 

6 Στύλοι Τηλεπ/νιών (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.µ. 77,87 

7 Στρογγύλια και σχίζες κωνοφόρων  χ.κ.µ. 17,99 

8 Ξύλο θρυµµατισµού κωνοφόρων χ.κ.µ. 13,25 

9 Καυσόξυλα κωνοφόρων χ.κ.µ. 8,04 

10 Ξυλάνθρακες κωνοφόρων χλγ 0,22 

 ΙΙ. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ   

Στρογγύλη  Ξυλεία µήκους 1,80µ. και άνω (µέσης διαµέτρου 20εκ. & άνω)   

α) Οξυάς, καστανιάς, αστρυάς, γαύρου κ.µ. 14,00 

β) Πρίνου, αριάς κ.µ. 42,98 
1 

γ) Λοιπών πλατυφύλλων εκτός της παρ. 3 κ.µ. 42,92 

2 
Στρογγύλη  Ξυλεία Λέυκης από τεχνητές φυτείες µήκους 1µ. και άνω και µέσης διαµέτρου 25εκ. 

& άνω 

κ.µ. 
53,55 

3 Στρογγύλη  Ξυλεία ανεξαρτήτου µήκους   

3.1. Μέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω : α) δρυός, πτελέας κ.µ. 63,87 



3.2. Μέσης διαµέτρου 25εκ. και κάτω : α) δρυός, πτελέας κ.µ. 39,53 

3.3. Μέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω : α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάµου  κ.µ. 60,81 

3.4. Μέσης διαµέτρου 25εκ. και κάτω : α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάµου  κ.µ. 41,51 

Ανεξαρτήτου διαµέτρου:    

α) καρυδιάς κ.µ. 100,39 

β) Λοιπών καρυδιάς κ.µ. 140,55 

γ) Λοιπών δρυός, πτελέες κ.µ. 83,01 

3.5. 

δ) Πυξού  63,86 

4 Στύλοι ∆ΕΗ πλατυφύλλων (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ∆ΕΗ) κ.µ. 66,87 

5 Στύλοι Τηλεπ/νιών πλατυφύλλων  (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.µ. 13,95 

6 Στρογγύλια :   

Μέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω :   

α) οξυάς χ.κ.µ. 32,74 6.1. 

β) Καστανιάς χ.κ.µ. 45,84 

Μέσης διαµέτρου 25εκ. και κάτω :    

α) οξυάς χ.κ.µ. 22,15 6.2. 

β) Καστανιάς χ.κ.µ. 32,76 

6.3. Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαµέτρου 15-25εκ.  χ.κ.µ. 31,01 

Ανεξαρτήτου διαµέτρου στρογγύλια και σχίζες :    

α) δρυός, πτελέας χ.κ.µ. 35,48 

β) πλατάνου χ.κ.µ. 23,62 

γ) οξυάς χ.κ.µ. 23,57 

6.4 

δ) Λοιπών πλατυφύλλων  χ.κ.µ. 22,15 

Σχίζες ανεξαρτήτου πλάτους και πάχους :   

α) οξυάς χ.κ.µ. 27,05 

β) Καστανιάς χ.κ.µ. 39,92 
7 

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός  χ.κ.µ. 26,79 

Ξύλο θρυµατισµού :   

α) οξυάς χ.κ.µ. 17,12 

β) Λεύκης από τεχνητές φυτείες χ.κ.µ. 14,21 
8 

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός  χ.κ.µ. 12,17 

Καυσόξυλα :    

α) οξυάς χ.κ.µ. 17,49 

β) Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης χ.κ.µ. 11,24 
9 

γ) δρυός και λοιπών πλατυφύλλων  χ.κ.µ. 22,47 

10 Ξυλάνθρακες :    



α) οξυάς χλγ 0,29 

β) δρυός και λοιπών πλατυφύλλων  χλγ 0,37 

11 Άνθρακες σιδηρουργίας  χλγ 0,21 

 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ   

1 Ξυλεία ειδικών χρήσεων :   

Μεταλλείων, Ορυχείων κ.λ.π. :   

α) Μέσης διαµέτρου 6εκ. και κάτω κ.µ. 30,67 

β) Μέσης διαµέτρου 6εκ µέχρι 12εκ. κ.µ. 45,24 
1.1 

γ) Μέσης διαµέτρου 12εκ µέχρι 22εκ. κ.µ. 54,08 

Καπρούλια διαµέτρου 7εκ. µέχρι 11εκ.   

α) Μήκους 1,50µ. µέχρι 3,00µ κ.µ. 68,25 1.2 

β) Μήκους 3,00µ. µέχρι 5,00µ.. κ.µ. 74,90 

1.3 Οβελλοί - Πάσσαλοι τεµ. 1,10 

1.4 Καπνόβεργες χιλ 220,50 

1.5 Υπορθώµατα αµπέλου  χιλ. 28,84 

1.6 Πλακόραβδοι χλγ 0,10 

 ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

1 Ρίζες ερείκης χλγ 0,26 

Καύσιµη ύλη :   

α) Θάµνοι και φρύγανα τόννος 2,28 

β) Κώνοι ξηροί χλγ. 0,16 
2 

γ) ∆αδί χλγ. 0,16 

3 Κατράµι (ξυλόπισσα) χλγ. 0,11 

4 Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας χλγ. 0,11 

5 
Ρούς βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι) µελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, 

κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια 
χλγ. 0,17 

6 Φλοιός και φλοιάλευρο πεύκης, µελιάς και κλήθρας  χλγ. 0,17 

7 Άνθη φιλύρας χλγ. 4,08 

Κώνοι χλωροί :   

α) Κουκουναριάς  χλγ. 0,16 8 

β) Λοιπών κωνοφόρων χλγ. 0,16 

9 Σπόροι δασικών ειδών χλγ. 0,61 

10 Φυτόχωµα από δάση, δασικές και µη δασικές εκτάσεις χλγ. 0,28 

Φυτά αγριελιάς :   

α) Προς µεταφύτευση  τεµ. 0,24 11 

β) Προς εµπορία τεµ. 0,25 



∆έντρα Χριστουγέννων :    

α) Από ελάτη, ψευδοτσούκα και ερυθρελάτη  τεµ. 11,77 12 

β) Από λοιπά δασικά είδη τεµ. 4,12 

Κλάδοι καλλωπιστικοί :   

α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόννος 41,20 

β) Αρκουδοπούρναρου τόννος 200,00 

γ) Ιξού τόννος 106,47 

13 

δ) Λοιπών ειδών (κουµαριάς, µυρτιάς, σχίνου κ.λ.π.)  τόννος 95,07 

14 Ρητίνη χλγ. 0,16 

15 Λειχήνες, βρύα και µύκητες χλγ. 0,73 

16 Αρωµατικά και φαρµακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λ.π.) χλγ. 0,42 

17 Μοσχεύµατα λεύκης, πλατάνου και λοιπών δασικών ειδών τεµ. 0,10 

 

 

Οικονοµικά στοιχεία από τον πίνακα αντικειµενικών τιµών του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ & ΕΙ∆Η ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή 

(Ευρώ) 

2 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ χλγ 0,03 

1 ΡΗΤΙΝΗ στρ 132 

 



9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Θα πρέπει για µια ακόµη φορά να επαναληφθεί ότι οι υπολογισµοί που 

προηγήθηκαν είναι υποθετικοί και αναφέρονται σε ενδεικτικές περιπτώσεις. Στην πράξη, 

κάθε περίπτωση έχει τις δικές της ιδιοµορφίες, που ποικίλουν ανάλογα µε το δασοπονικό  

είδος, την κατάσταση του δάσους, την περιοχή, την χλωρίδα και την πανίδα της, το 

ανάγλυφο, το υψόµετρο, την µέχρι τώρα εκµετάλλευση, τις παρεµβάσεις  κλπ. Ο 

δασοκτήµονας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν δεσµεύσεις και περιορισµούς 

που βαρύνουν την έκταση και δεν άπτονται περιβαλλοντικών αιτίων. Τέτοιες δεσµεύσεις 

είναι π.χ. προβλεπόµενη απαλλοτρίωση της έκτασης, υπαγωγή της σε δεσµεύσεις 

αρχαιολογικού αντικειµένου, διέλευση γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λ.π. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΑ 92 / 43 / Ε.Ο.Κ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

“ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ”. 



Σκοποί / Στόχοι. 

Η προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας µέσω της διατήρησης των φυσικών 

οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος 

των Κ-Μ, όπου εφαρµόζεται η συνθήκη, µε την δηµιουργία ενός συνεκτικού 

ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης, το επονοµαζόµενο 

NATURA 2000. 

 

Υποχρεώσεις -Μέτρα. 

Γενικά η οδηγία δεν θέτει ευθύς εξ αρχής κάποιους συγκεκριµένους πρόσθετους 

περιορισµούς, όρους ή απαγορεύσεις στις δραστηριότητες που ασκούνται ή 

πρόκειται να ασκηθούν στις περιοχές που θα αποτελέσουν τελικά το δίκτυο 

NATURA 2000. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προοίµιο της οδηγίας αυτή συµβάλλει 

στο γενικό στόχο µιας διαρκούς ανάπτυξης και ο κυριότερος σκοπός της είναι να 

ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις 

οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιφερειακές απαιτήσεις - η διατήρηση 

της βιοποικιλότητας ενδέχεται να απαιτεί τη διατήρηση ή και την 

ενθάρρυνση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν θα αποσκοπούν στη διατήρηση ή την 

αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων 

και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (άρθρο 2 

παρ.2) που οι  περιοχές  φιλοξενούν, λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών, 

κοινωνικών πολιτιστικών απαιτήσεων, καθώς και των τοπικών ή περιφερειακών 

ιδιοµορφιών (άρθρο 2 παρ. 3). 



 

Άρθρο 1α 
«∆ιατήρηση»: 

ένα σύνολο µέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι 

φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσµοί ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας σε 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

 

Άρθρο 1β 
«Φυσικοί οικότοποι»:  

οι χερσαίες περιοχές που διακρίνονται χάρις στα βιολογικά και µη βιολογικά 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές ή 

ηµιφυσικές. 

 

Άρθρο 1γ 
«Φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος»:  

οι οικότοποι που στο έδαφος το οριζόµενο από το άρθρο 2 : 

i) διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανιστούν από την περιοχή της φυσικής 

κατανοµής τους. 

ii) έχουν περιορισµένη περιοχή φυσικής κατανοµής λόγω της µειώσεως τους ή 

λόγω του ότι η περιοχή εκ της φύσεως της είναι περιορισµένη 

iii) αποτελούν σηµαντικά δείγµατα τυπικών χαρακτηριστικών µιας ή 

περισσοτέρων από τις ακόλουθες βιογεωγραφικές περιοχές: αλπικής, 

ατλαντικής, ηπειρωτικής, µακαρονησιωτικής και µεσογειακής. 

 

Άρθρο 1δ «Τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας»:  

οι τύποι  φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν από 

το οριζόµενο από το άρθρο 2 έδαφος, και για τη διατήρηση των οποίων η 

Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους  του τµήµατος της 

φυσικής κατανοµής τους που περιλαµβάνεται στο οριζόµενο από το άρθρο 2 



έδαφος. Αυτοί οι τύποι φυσικών οικότοπων στους οποίους αποδίδεται 

προτεραιότητα σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) στο παράρτηµα Ι. 

 

Άρθρο 1ε «Κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου»: 

το αποτέλεσµα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό 

οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν και οι 

οποίο παράγοντες µπορούν να αλλοιώσουν µακροπρόθεσµα την φυσική του 

κατανοµή, τη δοµή του και τις λειτουργίες του, καθώς και την µακροπρόθεσµη 

επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο αναφερόµενο στο άρθρο 2 

έδαφος. 

Η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται ικανοποιητική 

όταν: 

- η περιοχή της φυσικής κατανοµής  του και οι εκτάσεις που περιέχει µένουν 

σταθερές  ή αυξάνονται και 

- η δοµή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την µακροπρόθεσµη 

συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται 

κατά το προβλεπτό µέλλον και 

- η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται 

ικανοποιητική κατά την έννοια του στοιχείου θ) 

 

Άρθρο 1στ «οικότοπος ενός είδους»:  

είναι περιβάλλον οριζόµενο από βιολογικούς και µη βιολογικούς  

χαρακτηριστικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του 

βιολογικού κύκλου του. 



 

Άρθρο 1ζ  «είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος»  

είναι τα είδη που : 

i) διατρέχουν κίνδυνο, εξαιρουµένων εκείνων που η περιοχή φυσικής κατανοµής 

εκτείνεται οριακά µόνο στο προαναφερόµενο έδαφος και τα οποία δεν 

διατρέχουν κίνδυνο, ούτε είναι ευπρόσβλητα στην περιοχή του δυτικού 

παλαιοαρκτικού. 

ii) είναι ευπρόσβλητα, δηλαδή πιθανολογείται ότι στο προσεχές µέλλον 

ενδέχεται να περιληφθούν στην κατηγορία των ειδών που διατρέχουν κίνδυνο, 

εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι παράγοντες που δηµιουργούν αυτό 

τον κίνδυνο. 

iii) είναι σπάνια, δηλαδή οι πληθυσµοί τους είναι ολιγάριθµοι και µολονότι δεν 

διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο, ούτε είναι ευπρόσβλητα, υπάρχει 

κίνδυνος να καταστούν. Τα είδη αυτά βρίσκονται σε γεωγραφικές µικρές ή 

αραιά διασκορπισµένες σε µία µεγαλύτερη έκταση ή  

iv) είναι ενδηµικά και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ιδιοµορφίας του 

οικοτόπου τους ή / και των ενδεχόµενων επιπτώσεων που µπορεί να έχει η 

εκµετάλλευσή τους στην κατάσταση διατήρησης. 

 

Τα είδη αυτά αναγράφονται ή θα ήταν δυνατό να αναγραφούν στο παράρτηµα II 

ή / και IV . 

Ως εκ τούτου τα είδη του παραρτήµατος εξ ορισµού θεωρούνται κινδυνεύοντα 

(endangered) και γενικά σε κρίσιµη κατάσταση διατήρησης. 

 

Άρθρο 1η «Είδη προτεραιότητας» :  

τα είδη που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) σηµείο ί), για τη διατήρηση των οποίων 

η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους του τµήµατος της 



περιοχής της φυσικής τους κατανοµής το οποίο περιλαµβάνεται στο 

αναφερόµενο στο άρθρο 2 έδαφος. Αυτά τα είδη προτεραιότητας σηµειώνονται 

µε αστερίσκο (*) στο παράρτηµα ΙΙ. 

 

Άρθρο 1θ «κατάσταση της διατήρησης ενός είδους »:  

το αποτέλεσµα του  συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, 

είναι δυνατόν, να αλλοιώσουν µακροπρόθεσµα την κατανοµή και το µέγεθος 

των πληθυσµών του στο αναφερόµενο στο άρθρο 2 έδαφος. 

«η κατάσταση της διατήρησης ενός είδους» κρίνεται ως «ικανοποιητική» όταν: 

- τα δεδοµένα µε την πορεία των πληθυσµών του δείχνουν ότι το είδος 

εξακολουθεί και µπορεί να εξακολουθεί µακροπρόθεσµα να αποτελεί ένα 

ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει 

- η περιοχή φυσικής κατανοµής του είδους αυτού δεν φθίνει , ούτε υπάρχει 

κίνδυνος να µειωθεί κατά το προβλεπτό µέλλον  

- υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση  , ώστε 

οι πληθυσµοί του να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα. 



ΑΡΘΡΟ 2. 

1. Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει να συµβάλει στην προστασία της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της 

άγριας χλωρίδας και πανίδας στο Ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών όπου 

εφαρµόζεται η συνθήκη. 

2. Τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων 

ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

3. Κατά τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, λαµβάνονται υπόψη 

οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι 

περιφερειακές και τοπικές ιδιοµορφίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 4 

Όταν ένας τόπος κοινοτικής σηµασίας, υπ' αυτή του την ιδιότητα, επιλέχθηκε 

δυνάµει της διαδικασίας της παραγράφου 2, το οικείο κράτος µέλος ορίζει τον 

εν λόγω τόπο ως ειδική ζώνη διατήρησης το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, 

µέσα σε µια εξαετία, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση µε τη 

σηµασία των τόπων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική 

κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών οικοτόπων του παραρτήµατος Ι ή 

ενός είδους του παραρτήµατος 11 και για τη συνεκτικότητα του Natura 2000, 

καθώς και σε συνάρτηση µε τους κινδύνους υποβάθµισης ή καταστροφής που 

επαπειλούν τoυς εν λόγω τόπους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. 

1. Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη µέλη καθορίζουν τα αναγκαία 

µέτρα διατήρησης που ενδεχοµένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγµένα σχέδια 



διαχείρισης ή ενσωµατωµένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα 

κανονιστικά, διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις 

οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήµατος Ι και 

των ειδών του παραρτήµατος 11, τα οποία απαντώνται στους τόπους. 

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες 

διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των 

οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα 

οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να 

έχουν επιπτώσεις σηµαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη: 

α) εξετάζουν κατά πόσο είναι σκόπιµο να επανεισάγουν τοπικά είδη, που 

αναφέρονται στο παράρτηµα ιν, στο έδαφός τους, εάν το µέτρο αυτό µπορεί να 

συµβάλει στη διατήρησή τους, εφόσον βεβαίως από έρευνα που έχει διεξαχθεί 

βάσει και της πείρας που έχει κτηθεί σε άλλα κράτη µέλη ή αλλού, προκύπτει 

ότι η επανεισαγωγή αυτή συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αποκατάσταση 

αυτών των ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, και εφόσον πριν από 

την επανεισαγωγή διεξαχθούν οι δέουσες διαβουλεύσεις µε το ενδιαφερόµενο 

κοινό. 

β) µεριµνούν ώστε η ηθεληµένη εισαγωγή ενός µη τοπικού είδους στο φυσικό 

περιβάλλον να ρυθµίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη παραβλάπτει καθόλου 

τους φυσικούς οικοτόπους στην περιοχή της φυσικής τους κατανοµής ούτε την 

τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα, όποτε δε το κρίνουν αναγκαίο, απαγορεύουν 

την εν λόγω εισαγωγή. Τα αποτελέσµατα των µελετών εκτίµησης 

ανακοινώνονται στην επιτροπή προς ενηµέρωση. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Υ.Α. 33318 / 3028/1998  

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ »  

(ΦΕΚ Β 1289 / 28.12.98). 



Με την προαναφερόµενη ΚΥΑ ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η  οδηγία 92 / 

43 / Ε.Ο.Κ. “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας“ και η οδηγία  97 / 62 / Ε.Κ. του Συµβουλίου της 27.10.97 

“για την τεχνική και επιστηµονική αναπροσαρµογή της οδηγίας 92 / 43 / Ε.Ο.Κ. 

“για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας “. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΕΦ. Β. Καθορισµός Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης. 

1. Όταν ένας τόπος οριστεί ως τόπος κοινοτικής σηµασίας σύµφωνα µε την 

διαδικασία της παραγράφου 2 προσδίδεται στον εν λόγω τόπο, µέσα σε έξι 

χρόνια από την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου, εκτός του χαρακτηρισµού 

που ενδεχοµένως προβλέπεται σε άλλες ειδικές διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας και ο πρόσθετος χαρακτηρισµός του ως Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης. 

2. Ο χαρακτηρισµός αυτός γίνεται µετά από συνεργασία των κατά περίπτωση 

αρµοδίων Υπουργείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 

(Π/∆τα ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) ανάλογα και µε τα υφιστάµενα έργα ή 

δραστηριότητες. 

Με το ως άνω Π/∆µα καθορίζονται επιπλέον οι αναγκαίοι όροι και οι γενικές 

κατευθύνσεις διαχείρισης του εν λόγω τόπου σε συνάρτηση: 

α) µε τη σηµασία του τόπου για την διατήρηση ή την αποκατάσταση σε 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης ενός ή περισσοτέρων τύπων φυσικών 

οικοτόπων του παραρτήµατος Ι ή ενός ή περισσοτέρων ειδών του παραρτήµατος 

ΙΙΙ και για την συνεκτικότητα του δικτύου NATURA 2000. 

β) µε τους κινδύνους υποβάθµισης ή καταστροφής που επαπειλούν τον εν λόγω 

τόπο. 

Κατά την έκδοση του εν λόγω Π.∆/τος λαµβάνονται υπόψη τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί και τα προγράµµατα που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. για την εφαρµογή 

της παραγράφου Α3 του άρθρου αυτού. 



ΑΡΘΡΟ 5 

Με το άρθρο αυτό συστήθηκε 15µελής Επιτροπή µε σκοπό την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας µε την ονοµασία «Επιτροπή -Φύση 

2000». 

Ένα από τα έργα της Επιτροπής είναι και η διατύπωση απόψεων για την 

κατάρτιση του καταλόγου των ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών της χώρας που 

προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Για την προστασία και διατήρηση των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και την 

αποφυγή της υποβάθµισης των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήµατος Ι 

και των οικοτόπων των ειδών του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 20 που 

βρίσκονται στις Ειδικές αυτές Ζώνες καθώς και των οχλήσεων που έχουν 

επιπτώσεις στα είδη αυτά λαµβάνονται τα αναγκαία και ενδεδειγµένα µέτρα που 

αναφέρονται κυρίως: 

(α) στις κανονιστικές πράξεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας του άρθρου 4 παραγ. Α3 και παράγραφος Β2. 

(β) στην έκδοση των κανονισµών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ( εδάφιο 1) του άρθρου 21 του ν. 1650 / 

86 ή σε άλλες ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως στο Ν. 998/79, 

στο Ν∆  996/1971, στο Ν∆ 86/69, στο ν. 177/75, στο Π.∆. 453/77 κλπ. 

(γ) στη δυνατότητα σύστασης ειδικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και 

την αποτελεσµατικότερη προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 εδ.2 του άρθρου 21 του ν. 1650/86 ή σε άλλες 

διατάξεις. 

(δ)…. 

(ε) στην δυνατότητα λήψης προληπτικών µέτρων. 

(στ) στις οικονοµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 1650 / 

86 ή σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 



 

 

 

 

 

 

Ν. 3208/2003 : 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,   

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»  

(ΦΕΚ 303/Τ.Α΄/24.12.2003) 



ΆΡΘΡΟ  2: «Προστασία του τοπίου και  της βιοποικιλότητας». 

1. Κατά το σχεδιασµό της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασικών 

οικοσυστηµάτων, µε την κατάρτιση των προβλεπόµενων από το άρθρο 63 του 

∆ασικού κώδικα δασοπονικών µελετών, λαµβάνονται ειδικά µέτρα που 

εξασφαλίζουν  κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. ∆ασοπονικές ενέργειες και πρακτικές, όπως η εκλογή των 

δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους  δάσωση ή αναδάσωση, οι µέθοδοι 

διαχείρισης, δασοκοµικού χειρισµού και συγκοµιδής του ξύλου και γενικά οι 

επεµβάσεις στα δασικά οικοσυστήµατα, σχεδιάζονται κατά τρόπο που 

εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτηµάτων των ειδών της χλωρίδας και της 

πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

2. Για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως της πτηνοπανίδας, της 

φύσης και του τοπίου, ο Υπουργός Γεωργίας µπορεί να συνάπτει 

προγραµµατικές συµβάσεις µε φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα οργανώσεις, που προτίθενται να χρηµατοδοτήσουν τη δηµιουργία 

δενδρωδών ή θαµνωδών ή µικτών βλαστητικών σχηµατισµών σε δηµόσιες 

δασικές εκτάσεις ευρισκόµενες εντός ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, 

προκειµένου να λειτουργήσουν ως αγροβιότοπoι. Για την επιλογή των περιοχών 

αυτών λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες προστασίας της άγριας 

πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, η γειτνίαση µε περιοχές σηµαντικού 

οικολογικού ενδιαφέροντος και ο συνδετικός τους ρόλος µε αυτές για τη 

µετανάστευση, τη γεωγραφική κατανοµή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών. 

Στις προγραµµατικές αυτές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, οι πόροι που θα 

διατεθούν, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων και ο υπόχρεος για τη 

διαχείριση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή 

του. 

 



Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τα θέµατα διατήρησης των 

ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 

ρυθµίζεται κυρίως από δυο νοµοθετικές πράξεις:  

 -  την οδηγία 79/409/ΕΟΚ  “ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών” 

(γνωστής ως οδηγίας για τα πουλιά ).  

 - την οδηγία 92 / 43 / Ε.Ο.Κ “ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” ( γνωστής ως οδηγίας HABITATS 

/ Οικότοποι). Η οδηγία αυτή,  καθώς και η τροποποιητική της - οδηγία  97 / 62 / 

Ε.Κ. του Συµβουλίου της 27.10.97 “ για την τεχνική και επιστηµονική 

αναπροσαρµογή της οδηγίας 92 / 43 / Ε.Ο.Κ. “ για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας “, ενσωµατώθηκε στο 

Εθνικό ∆ίκαιο µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ. αριθµόν  33318 / 3028 / 28.12.98     

«Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων »( ΦΕΚ 1289 / 28.12.98 ) .  

 

 Οι δύο οδηγίες µαζί συνιστούν το νοµοθετικό πλαίσιο γιά την προστασία 

και διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας καθώς 

και των ενδιαιτηµάτών τους. 

 Ο κεντρικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η δηµιουργία ενός 

συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών στην Ευρώπη, το 

επονοµαζόµενο NATURA 2000.Το δίκτυο αυτό θα συσταθεί :  

 

 - από τις περιοχές που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο 

κοινοτικό δίκτυο των Ζωνών (περιοχών)  Ειδικής Προστασίας ( ΖΕΠ)  

ορνιθοπανίδας ( S.P.A.- Special Protection Area), στα πλαίσια της εφαρµογής 

του άρθρου 4.1  της οδηγίας 79 / 409 / Ε.Ο.Κ. “ για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών “και που αποσκοπούν στην διατήρηση των ειδών και των υποειδών της 

άγριας πτηνοπανίδας που περιλαµβάνονται  στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα 

πουλιά καθώς και των αποδηµητικών πτηνών.  

   



 -από τις ειδικές περιοχές (ζώνες)  διατήρησης ( SAC - Special Area of 

Conservation) που αποσκοπούν στην διατήρηση των τύπων ενδιαιτηµάτων 

(οικοτόπων), των ζωϊκών ειδών και φυτικών ειδών  που περιλαµβάνονται στην 

οδηγία HABITATS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγία 79 /409 /ΕΟΚ  

«Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ». 

 



 Σκοπός. 

 Αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών των πτηνών που ζουν εκ φύσεως 

σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό  έδαφος των Κρατών Μελών ( Κ.Μ.) στο 

οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη. 

 Αντικείµενό της είναι η προστασία , η  διαχείριση  και η ρύθµιση των 

ειδών αυτών και θέτει ειδικούς κανόνες για την εκµετάλλευσή τους.  

  

Υποχρεώσεις. 

 1.Η υιοθέτηση όλων των αναγκαίων µέτρων µε σκοπό να διατηρηθεί  ή να 

προσαρµοστεί  ο πληθυσµός όλων των ειδών των πτηνών σ΄ ένα επίπεδο που να 

ανταποκρίνεται  ιδιαίτερα στις οικολογικές , επιστηµονικές και µορφωτικές 

απαιτήσεις , λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. 

 

 2.Η  διαφύλαξη , συντήρηση και αποκατάσταση µιας επαρκούς ποικιλίας 

και επιφανείας βιοτόπων και οικοτόπων για όλα τα είδη της άγριας 

πτηνοπανίδας στα οποία εφαρµόζεται η οδηγία. 

 Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν συνίστανται : 

 2.1. ∆ηµιουργία ζωνών προστασίας ( Καταφύγια άγριας Ζωής ). 

 2.2.Συντήρηση και διευθέτηση σύµφωνα µε τις οικολογικές απαιτήσεις 

των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ζωνών προστασίας. 

 2.3.αποκατάσταση κατεστραµµένων βιοτόπων 

2.4.δηµιουργία βιοτόπων. 

 

3. Ζώνες Ειδικής Προστασίας.   

3.1.Ταξινόµηση  σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας  τις πιο κατάλληλες 

περιοχές σε αριθµό και επιφάνεια για την διατήρηση των ειδών της άγριας 

πτηνοπανίδας του Παραρτήµατος Ι, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

προστασίας  στην γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει 

εφαρµογή  η  οδηγία. 

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

και του άρθρου  7 της οδηγίας 92 / 43 / Ε.Ο.Κ “,  οι  περιοχές που έχουν 



ταξινοµηθεί  ή ταξινοµούνται ως περιοχές (ζώνες ) ειδικής προστασίας  

ορνιθοπανίδας  ( S.P.A.-Special Protection Area) σε εφαρµογή του άρθρου 4 

παρ. 1 της οδηγίας 79 / 409 /ΕΟΚ,  εντάσσονται  χωρίς πρόσθετη διαδικασία  

στο  ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών NATURA .  

 3.2. Η λήψη ανάλογων µέτρων και για τα αποδηµητικά είδη που δεν 

µνηµονεύονται στο Παράρτηµα Ι και δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 

προστασία των υγροτόπων και ιδίως όσων έχουν διεθνή σηµασία. 

 Ταξινόµηση  σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας, περιοχές αναπαραγωγής, 

αλλαγής φτερώµατος  και διαχείµανσης και ζώνες που βρίσκονται κατά µήκος 

των οδών αποδηµίας. 

3.3. Να διασφαλίζεται ότι οι ΖΕΠ  συνιστούν ένα συνεκτικό δίκτυο που να 

νταποκρίνεται στις απαιτήσεις προστασίας των ειδών στην γεωγραφική 

θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρµογή  η  οδηγία. 

 3.4. Για τις ΖΕΠ ισχύουν και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν  από τις 

παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας 92 / 43 / Ε.Ο.Κ. και 

συγκεκριµένα : 

 3.4.1.Η θέσπιση των κατάλληλων µέτρων διατήρησης, ώστε να 

αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των 

ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις  που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’ όσον οι 

ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά 

τους στόχους που τίθενται από την οδηγία . 

 3.4.2. Κάθε σχέδιο µη άµεσα συνδεόµενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση 

της ΖΕΠ που όµως είναι δυνατό να επηρεάζει σηµαντικά την ζώνη , καθεαυτό ή 

από κοινού µε άλλα , θα πρέπει να εκτιµάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του 

σ΄αυτή , λαµβάνοντας υπόψη και τους στόχους διατήρησης. 

 Βάσει των συµπερασµάτων της εκτίµησης των επιπτώσεων µπορεί να 

υλοποιηθεί µόνον αφού βεβαιωθούµε  ότι δεν παραβλάπτεται  η ακεραιότητα 

της ζώνης. 

 Αν παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων 

είναι δυνατή  η εκτέλεση ενός έργου , αλλά µόνο για επιτακτικούς λόγους 

δηµόσιου συµφέροντος,  συµπεριλαµβανοµένων  και των λόγων κοινωνικής ή 



οικονοµικής φύσης και  αφού λάβουµε αντισταθµιστικά µέτρα για την συνοχή 

του δικτύου. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία η περιοχή στην οποία προβλέπεται να 

εκτελεστεί το έργο απαντώνται είδη προτεραιότητας,  προβάλλονται λόγοι  µόνο 

για την δηµόσια ασφάλεια ή την υγεία των ανθρώπων ή θετικές συνέπειες για το 

περιβάλλον ή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ή άλλοι επιτακτικοί  

σηµαντικοί λόγοι σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος. 

 3.5.Να προσπαθούµε να αποφεύγουµε την  ρύπανση και την φθοράς των 

οικοτόπων και έξω από τις  ΖΕΠ .  

Τα προαναφερόµενα αποτελούν και µια από τις καινοτοµίες της οδηγίας 92 / 43 

/ΕΟΚ, στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω  αφού εµµέσως πλην σαφώς 

υποχρεώνει στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου µή 

άµεσα συνδεόµενου ή αναγκαίου για την διαχείριση του τόπου, ακόµη και γι’ 

αυτά που θα εκτελεσθούν  εκτός των ΖΕΠ. 

  

  

Ενσωµάτωση της οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο. 

 Η οδηγία αυτή καθώς και οι τροποποιητικές της -  οδηγίες 94 / 24 /Ε.Κ. 

του Συµβουλίου, 91 / 244 / ΕΟΚ και 97 / 49 / ΕΚ της Επιτροπής 

“ενσωµατώθηκαν στο Εθνικό ∆ίκαιο µε την  υπ’ αριθµόν 414985 / 85 

Κ.Υ.Α“(Φ.Ε.Κ. 757 Β’ / 18.12.85 ) και την 294283 / 23.12.97 Κ.Υ.Α. “ Μέτρα 

διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας  σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 94 / 24 

/Ε.Κ. του Συµβουλίου, 91 / 244 / ΕΟΚ  και 97 / 49 / ΕΚ της Επιτροπής “( 

Φ.Ε.Κ.  68 Β’ /  4 . 2. 98 ). 

 1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 για την 

προστασία των βιοτόπων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας , απαγορεύεται : 

 1.1. η ρύπανση των υγροβιοτόπων µε δηλητήρια ή απόβλητα βιοµηχανιών 

και βιοτεχνιών. 

 1.2. η χρησιµοποίηση γεωργικών φαρµάκων των οποίων απαγορεύεται η 

κυκλοφορία . 



 1.3. η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραµάτων, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής  ή εξάρτησης , η καταστροφή ή η 

αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και 

κελύφων. 

 1.4. η εκτέλεση έργων ή εργασιών που µπορεί να διαταράξουν την 

οικολογική ισορροπία τους, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Υπουργού 

Γεωργίας, η οποία παρέχεται µόνο στις περιπτώσεις που δεν επέρχονται 

σηµαντικές συνέπειες σε σχέση µε τους αντικειµενικούς στόχους που θέτει η 

παρούσα απόφαση . 

 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 

µπορεί µε αποφάσεις σε βιοτόπους εξαιρετικής σηµασίας για τη διατήρηση της 

πτηνοπανίδας να επιβάλλονται περιορισµοί βοσκής κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής ή να απαγορεύεται η εκχέρσωση, υλοτοµία ή αποκλάδωση 

µεµονωµένων δένδρων, συστάδων ή δενδροστοιχιών, προκειµένου να 

διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φωλεοποίησης και αναπαραγωγής των 

εςιδών του παραρτήµατος Ι . 

 3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα µε τις ίδιες αποφάσεις να λαµβάνονται 

ειδικά µέτρα βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας, όπως 

διατήρηση ή δηµιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, 

διατήρηση ακαλλιέργητων κοµµατιών κατά µήκος των ρυακιών, αυλακών 

ύδρευσης ή αποστράγγισης , ίδρυση δενδροστοιχιών κατά µήκος των αγροτικών 

δρόµων. 

 



ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ 

ΖΕΠ. 

 

 1.Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 414985/85, 

αρµόδιος για τον καθορισµό των περιοχών ήταν ο Υπουργός Γεωργίας ,καθώς 

επίσης και για τον καθορισµό των απαραίτητων µέτρων … 

2.Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3 της υπ’ αριθµόν 33318 / 3028 / 28.12.98 

Κ.Υ.Α.  «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων » ( ΦΕΚ 1289 / Τ. Β’ / 28.12.98 ) , µε την οποία ενσωµατώθηκε στο 

Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 92 / 43 / Ε.Ο.Κ. , οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της 414985 / 1985 Κ.Υ.Α “Μέτρα διαχείρισης 

της άγριας πτηνοπανίδας ”( ΦΕΚ 757  / Τ. Β’ / 18.12.85 ) , αντικαταστάθηκαν 

από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 1 και 2 του  άρθρου 6 

αυτής.  

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 . της ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων »( ΦΕΚ 1289 / 28.12.98) 

µε την οποία  ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο  η οδηγία 92 / 43 / Ε.Ο.Κ. “ γιά 

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας “, αρµόδιος φορέας για την Εθνική συµµετοχή στη σύσταση του 

δικτύου NATURA  είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 

 



 
ENVIFOR – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

Η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη πραγµατοποιείται στα πλαίσια της σύµβασης 

µεταξύ του µελετητικού γραφείου EΝΒΙΦΟΡ, που εξειδικεύεται στην παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στον Αγροτοδασικό και Περιβαλλοντικό τοµέα  και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 

στα άρθρα 48 και 53  του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

(ΕΓΤΑΑ)». Συγκεκριµένα, στο άρθρο 48 του παραπάνω κανονισµού, που αφορά την 

Επαλήθευση και τον έλεγχο των µέτρων,  αναφέρεται ρητώς στην παράγραφο 2,  ότι 

για τον σκοπό της τεκµηρίωσης και της επιβεβαίωσης της καταλληλότητας και της 

ακρίβειας των υπολογισµών των πληρωµών που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως και 

47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή 

της ενδεικνυόµενης εµπειρογνωµοσύνης από φορείς ή υπηρεσίες που είναι λειτουργικά 

ανεξάρτητοι από τους φορείς ή τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τους εν λόγω 

υπολογισµούς. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την παροχή της σχετικής 

εµπειρογνωµοσύνης παρέχονται στα προγράµµατα αγροτικής  ανάπτυξης. Ακολούθως 

στο άρθρο 53 του ίδιου κανονισµού, σχετικά µε τις Κλίµακες τιµών και υποθέσεις 

απώλειας εισοδήµατος και τις συνεισφορές σε είδος αναφέρεται  ότι: 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, κατά περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης που 

προβλέπεται στα άρθρα 43 έως 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 βάσει των 

κλιµάκων τιµών και των συνήθων υποθέσεων απώλειας εισοδήµατος.  

2. Ως προς τους υπολογισµούς και την αντίστοιχη στήριξη που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τα ακόλουθα:  

α) ότι περιέχουν µόνο επαληθεύσιµα στοιχεία· 

β) ότι βασίζονται σε αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται από ενδεδειγµένους 

εµπειρογνώµονες· 

γ) ότι υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθµητικών στοιχείων· 



δ) ότι διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές 

συνθήκες και η πραγµατική χρήση της γης, ανάλογα µε την περίπτωση· 

ε) ότι δεν περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται µε πάγιες δαπάνες επενδύσεων, όσον 

αφορά τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 31, 37 έως 40 και 43 έως 47 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Σκοπός αυτής της εµπειρογνωµοσύνης, είναι ο υπολογισµός και η τεκµηρίωση 

των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήµατος που 

συνεπάγεται η εφαρµογή του µέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικής γης, όπως αυτή 

προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/05, άρθρο 43. 

 

Το νοµικό πλαίσιο αυτής της εργασίας απαρτίζουν:  

• Ο Καν. (ΕΚ) 1698/05 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ((ΕΓΤΑΑ)» και 

ειδικότερα το άρθρο 43. 

• Ο Καν. (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» και ειδικότερα τα άρθρα 31, 48 και 53. 

• Η  µε αριθµό 85209/25-1-06 εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης 

Αναδασώσεων και Ορεινής  Υδρονοµίας  του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων  περί µελετών αναδασώσεων 

• Η  µε αριθµό 67854/677/28-3-97 απόφαση του Υπ. Γεωργίας 

«Κώδικας αµοιβής εκπονήσεως µελετών αναδασώσεως» (ΦΕΚ 289Β/10-4-97)                                 

 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/05,  παρέχεται στήριξη για την πρώτη δάσωση 

γεωργικής γης, η οποία καλύπτει δαπάνες εγκατάστασης, ετήσια πριµοδότηση ανά 

δασωµένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης επί µια πενταετία το 

πολύ, καθώς επίσης και ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο, η οποία συµβάλλει στην 

κάλυψη των εισοδηµατικών απωλειών που απορρέουν από τη δάσωση, χορηγούµενη 

επί 15 έτη το πολύ στους γεωργούς ή τις ενώσεις τους, που καλλιεργούσαν τη γη πριν 

τη δάσωσή της ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 



Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν σε δηµόσιες αρχές 

καλύπτει µόνο τις δαπάνες εγκατάστασης.    

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/05 η στήριξη συγκεκριµένων µεθόδων 

διαχείρισης της γης θα πρέπει να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας 

ιδίως τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να χρησιµοποιούν µεθόδους χρήσεως 

γης, που είναι συµβατές µε την ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και 

τοπίου και της προστασίας και βελτίωσης των φυσικών πόρων. Θα πρέπει δε να 

συµβάλλει στην υλοποίηση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 

Περιβάλλον καθώς και των συµπερασµάτων της προεδρίας σχετικά µε τη στρατηγική 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν 

περιλαµβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, την 

προστασία υδάτων και εδάφους, την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, 

συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη µείωση 

των εκποµπών αµµωνίας και τη βιώσιµη χρήση παρασιτοκτόνων. 

Για τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων για την 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως σε ότι αφορά την ενίσχυση της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα, την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση της φυτικής µάζας για την 

άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση και 

βελτίωση των ∆ασικών πόρων µε παράλληλη άµβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι 

φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Αποτέλεσµα που µπορεί να επιτευχθεί και µέσω της δάσωσης γεωργικών γαιών, που θα 

πρέπει να προσαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες, να είναι συµβατή µε το περιβάλλον 

και να επαυξάνει τη βιοποικιλότητα. 

Γεωργικές νοούνται οι γαίες (εκτάσεις) στις οποίες ασκείται συστηµατικά η γεωργική 

δραστηριότητα µε οικονοµικά αποτελέσµατα τουλάχιστον την τελευταία τριετία. 

Τέτοιες γαίες µπορούν να θεωρηθούν: 

• Οι αρόσιµες γαίες, εφόσον αξιοποιήθηκαν τουλάχιστον µία φορά την τελευταία 

τριετία 

• Οι βοσκότοποι, εφόσον αξιοποιήθηκαν µία φορά την τελευταία τριετία 

• Οι συστηµατικοί δενδρώνες, αµπελώνες και λοιπές µόνιµες φυτείες. 



Τα µέτρα που προτείνονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού ή 

µέσου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης για την 

προστασία των δασών από πυρκαγιές, πρέπει να συµµορφώνονται προς τα σχέδια 

δασοπροστασίας για τις εν λόγω περιοχές και σύµφωνα µε την Ε(93) 1619 ΤΕΛΙΚΟ / 

24-06-1993 Απόφαση της Επιτροπής που δηλώνει ότι το «Σύνολο της Ελληνικής 

Επικράτειας», έχει ταξινοµηθεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Η απόφαση αυτή 

λήφθηκε στα πλαίσια εφαρµογής των παρ. 2 και 5 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 

2158/1992  «για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών». 

∆ικαιούχος της πρώτης εγκατάστασης µπορεί να κριθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, 

µε προτεραιότητα τους γεωργούς και τις ενώσεις τους, που κατέχει νόµιµα και 

αξιοποιεί επιλέξιµες εκτάσεις στην περιοχή παρέµβασης, εφόσον δασώνει την εν λόγω 

έκταση µε τα είδη που θα καθορίζονται σε εγκεκριµένη µελέτη από τις ∆ιευθύνσεις 

∆ασών (εξαιρούνται ρητά τα χριστουγεννιάτικα δένδρα) και παράλληλα αναλαµβάνει 

τις ακόλουθες δεσµεύσεις: 

α) Να διατηρήσει την φυτεία τουλάχιστον για 15 έτη µε εξαίρεση τα είδη 

ταχείας ανάπτυξης 

β) Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγµατοποιούν 

εξουσιοδοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. 

∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οι 

δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης. 

 

Η στήριξη καλύπτει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆απάνες εγκατάστασης 

• Ετήσια πριµοδότηση ανά δασωµένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης 

• Ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο (Ha)  για την κάλυψη των απωλειών εισοδήµατος 

που απορρέει από τη δάσωση 

Οι δικαιούχοι, έχουν σαν επιπλέον κίνητρο το εισόδηµα που θα λάβουν µετά τη λήξη 

της υποχρέωσης διατήρησης της φυτείας από την υλοτόµησή της ή από την 

εκµετάλλευσή της.  Έτσι θεωρούµε ότι η δάσωση έχει και οικονοµικό στόχο, τηρώντας 

πάντα το βασικό σκοπό που είναι η επέκταση και βελτίωση των ∆ασικών πόρων, µέσω 



της στήριξης της πρώτης ∆άσωσης γεωργικών γαιών, µε στόχο την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος και ιδίως: 

• Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 

 

 

 



2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

Επειδή ο αριθµός των περιπτώσεων, αναφορικά µε το µέγεθος και το σχήµα της 

έκτασης, το δασοπονικό είδος που θα καλλιεργηθεί και τις απαραίτητες εργασίες για 

την εγκατάσταση και ανάπτυξη της φυτείας είναι πολύ µεγάλος και ταυτόχρονα είναι 

απαραίτητο να εξαχθούν τα πλέον ασφαλή συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν να 

επιτευχθεί ο στόχος της µελέτης, θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Αναγκαία συνθήκη για την πραγµατοποίηση αυτής της εµπειρογνωµοσύνης, 

αποτελεί η µελέτη και ανάλυση της µέσης αντιπροσωπευτικής περίπτωσης. (case 

study). 

Σχετικά µε το µέγεθος της έκτασης, λαµβάνεται το µέσο εµβαδόν της έκτασης, 

που έχει ενταχθεί  στους Κανονισµούς  (Ε.Κ) 2080/92 και 1257/99, το οποίο προκύπτει 

ως το πηλίκο  της συνολικής έκτασης που εντάχθηκε το προηγούµενο διάστηµα 

εφαρµογής των σχετικών Κανονισµών, δια του αριθµού των επενδυτών, σύµφωνα µε 

τις σχετικές  διοικητικές αποφάσεις ένταξης. Τα  αναγκαία  στοιχεία επεξεργασίας  

ελήφθησαν από τους πίνακες εφαρµογής του Προγράµµατος, που αποστέλλουν ανά 

εξάµηνο  οι Περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆ασικών 

Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   

Ο υπολογισµός της δαπάνης για κάθε εργασία γίνεται µε την αποκλειστική 

χρήση του Αναλυτικού Τιµολογίου Αναδασωτικών Εργασιών (Α.Τ.Α.Ε.), όπως αυτό 

καθορίσθηκε µε την µε αριθµό  81277/2451/23-8-93 ΚΥΑ Υπ. Γεωργίας και 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 681Β/03-09-93), επικαιροποιηµένο µε τις πλέον πρόσφατες βασικές 

τιµές υλικών και εργασιών που εκδίδονται ανά τρίµηνο από την Επιτροπή 

∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε.∆.Τ.∆.Ε.), όπως αυτές ελήφθησαν από την 

επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων  (www.ggde.gr) και 

σύµφωνα µε τις παραδοχές που γίνονται στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής παρ. 1 και 2 του 

Παραρτήµατος της ανωτέρω απόφασης. Η χρησιµοποίηση  των τιµών αυτών στην 

παρούσα εµπειρογνωµοσύνη επιβάλλεται, αφού αυτές είναι υποχρεωτικές κατά τη 

σύνταξη των µελετών αναδασώσεων (παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης). Όπου δεν 

υπάρχει αντίστοιχη εργασία, ο υπολογισµός της δαπάνης γίνεται µε τη χρήση των 

http://www.ggde.gr/


εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) και Έργων Πρασίνου  

(ΠΡΣ).   

Σε όποιες  περιπτώσεις  γίνεται χρήση Τιµών  Εµπορίου (Τ.Ε.), αυτό συµβαίνει 

διότι είτε δεν υπάρχει αντίστοιχη εργασία στα τιµολόγια, είτε η τιµή που υπάρχει δεν 

ανταποκρίνεται στην εργασία που µελετάται. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει  η σχετική 

αιτιολόγηση της χρήσης τιµών εµπορίου (Τ..Ε). 

Για την εκτίµηση του διαφυγόντος εισοδήµατος λήφθηκαν καταρχήν στοιχεία 

από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ανά καλλιέργεια και ακολούθως έγινε 

οµαδοποίηση µε βάση τις καλλιέργειες και τη γεωργική γή. 

 

 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   ΠΡΩΤΗΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Για την υλοποίηση της δάσωσης, η οποία αποτελεί  εκτός των άλλων και µια 

οικονοµική δραστηριότητα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  όλες οι σχετικές 

επιστηµονικές αρχές και προϋποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό 

επιτυχές αποτέλεσµα, που ταυτόχρονα αποτελεί και το επιθυµητό περιβαλλοντικό 

αποτέλεσµα. Οι βασικότερες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να εξετάζονται 

αναλυτικά, αποτελούν κατά τη γνώµη µας οι εξής. 

    

 

Α) Μελέτη δάσωσης 

Σηµαντικό σηµείο για την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήµατος, αποτελεί η 

αναλυτική, τεκµηριωµένη και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές µελέτη δάσωσης, στην 

οποία θα διερευνώνται και θα αναλύονται όλα τα κρίσιµα σηµεία της συγκεκριµένης 

δράσης στη συγκεκριµένη περιοχή, µε τις συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

που επικρατούν και τη συγκεκριµένη βλάστηση που απαντάται. 

Η σηµασία εφαρµογής του συγκεκριµένου µέτρου αλλά  και οι στόχοι που 

τίθενται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/05, η ύπαρξη στήριξης για την εγκατάσταση 

της δάσωσης, η ενίσχυση για την απώλεια εισοδήµατος, οι προσδοκίες του ιδιοκτήτη 

της έκτασης αλλά και οι συνέπειες από τυχόν αποτυχία της φυτείας,  καθιστούν 

αναγκαία την µελέτη δάσωσης, εξασφαλίζοντας την επιστηµονική τεκµηρίωση των 

προτεινόµενων παρεµβάσεων και την εκπλήρωση του τιθέµενου δασοπονικού και 

περιβαλλοντικού  σκοπού. 

   

 

Β) Φυτευτικός σύνδεσµος 

 Η  κατανοµή των φυταρίων σε µια επιφάνεια που είναι υπό δάσωση και η µεταξύ 

τους απόσταση, δηλαδή ο φυτευτικός σύνδεσµος,  αποτελεί αναµφισβήτητα ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα της τεχνητής εν γένει ίδρυσης συστάδων, φυτειών, κ.λ.π. Στο 

ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέµα,  έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις, άλλοτε 

συγκλίνουσες και άλλοτε αποκλίνουσες, χωρίς να  υπάρχει µέχρι σήµερα µια οριστική 



και γενικά αποδεκτή και εφαρµοζόµενη απάντηση. Οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή του φυτευτικού συνδέσµου, φαίνεται να είναι ο ρυθµός της καθ’ 

ύψος αύξησης των φυτευθέντων ειδών, η περιεκτικότητα του εδάφους σε εύληπτες για τα 

φυτά θρεπτικές ουσίες και υγρασία, η αυξητική µορφή των φυτευθέντων ειδών και ο 

σκοπός της παραγωγής σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές απόψεις. 

Με βάση όσα αναλύθηκαν στο κεφάλαιο για το σκοπό της δάσωσης και 

λαµβάνοντας υπόψη  όλα τα επιστηµονικά δεδοµένα, σε συνδυασµό  µε το γεγονός ότι  ο 

φυτευτικός σύνδεσµος πρέπει να είναι εφαρµόσιµος σε ολόκληρη την επικράτεια µε το 

επιτυχέστερο δυνατό αποτέλεσµα, θεωρούµε ότι αποτελεί κατάλληλη λύση ο φυτευτικός 

σύνδεσµος  3,2µ x3,2µ µε τον οποίο απαιτούνται  1000 φυτά ανά εκτάριο  για  τα 

κωνοφόρα και για τα πλατύφυλλα. Από το γενικό αυτό φυτευτικό σύνδεσµο, πρέπει να 

εξαιρεθούν  εκείνα τα είδη, που έχουν χαρακτηριστική ανάγκη για περισσότερο αυξητικό 

χώρο, όπως  είναι η Βασιλική καρυδιά,  η Λεύκη, η Καστανιά η κοινή,  η Χαρουπιά,  η 

Μουριά, η Μελικοκκιά, το Μαστιχόδενδρο και το  Πλατάνι. Για τα είδη αυτά, θεωρούµε 

ότι  ο φυτευτικός  τους σύνδεσµος πρέπει να είναι 6µx6µ, µε τον οποίο απαιτούνται 280 

φυτά ανά εκτάριο. 

  

 

Γ) Έκταση για δάσωση  

Σχετικά µε το µέγεθος της έκτασης, λαµβάνεται το µέσο εµβαδόν της έκτασης, 

που έχει ενταχθεί  στους Κανονισµούς (ΕΚ) 2080/92 και 1257/99 τα προηγούµενα 

χρόνια εφαρµογής της δράσης, που προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου: 

- η συνολική ενταχθείσα έκταση είναι 34.155 Ηα  

- ο αριθµός των επενδυτών είναι 23.488.  

- το εµβαδόν της έκτασης που θα µελετηθεί ως case study ανέρχεται σε  

15 στρέµµατα, καθώς το πηλίκο από τη διαίρεση 34.155/23.488 = 

1,45 Ηα ≈ 14,5 στρ. 

-  η πλευρά  είναι √15.000 = 122,5 µέτρα και η περίµετρος  122,5 x 4 = 

490 µέτρα. Το σχήµα της έκτασης για  εφαρµοστικούς λόγους, 

λαµβάνεται τετράγωνο. 

 



 

∆) Λοιπές παραδοχές 

 

  Για τον υπολογισµό των δαπανών δάσωσης και συντήρησης επί µια πενταετία, 

γίνονται οι παρακάτω παραδοχές : 

• Προβλέπεται περίφραξη µε σιδηροπασσάλους τοποθετηµένους ανά 2,5 

µέτρα και δικτυωτό συρµατόπλεγµα. Η προτεινόµενη περίφραξη είναι 

τέτοια που διατηρείται στα 5 έτη που προβλέπεται στήριξη για τη 

συντήρηση της φυτείας. 

• Προβλέπεται εδαφολογική ανάλυση, ώστε να εξασφαλισθεί η 

βιωσιµότητα της επένδυσης, σε ότι αφορά τις εδαφολογικές συνθήκες. 

• Τα φυτά προµηθεύονται από ∆ασικό Φυτώριο  που λειτουργεί σύµφωνα 

µε τις νόµιµες προδιαγραφές  και είναι φυτουγιειονοµικά  ελεγµένα. 

• Κατά τα δυο πρώτα έτη παρουσιάζονται απώλειες της τάξης του 10% 

ανά έτος. 



Κατάλογος δασοπονικών ειδών 

 

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

A΄ ΚΩΝΟΦΟΡΑ 

1 Ερυθρελάτη Picea excelsa 

2 Ελάτη η λευκή  Abies alba 

3 Ελάτη η υβριδογενής 
Abies borisii-regis  

(Abies alba x Abies cephalonica ) 

4 Ελάτη η κεφαλληνιακή Abies cephalonica 

5 Πεύκη η λευκόδερµη Pinus heldreichii var. leucodermis 

6 Πεύκη η δασική Pinus sylvestris 

7 Πεύκη η µαύρη Pinus nigra 

8 Πεύκη η τραχεία Pinus halepensis ssp brutia 

9 Πεύκη η χαλέπιος Pinus halepensis ssp halepensis 

10 Κουκουναριά  Pinus pinea 

11 Πεύκη η βαλακανική ή πενταβέλονη Pinus peuce 

12 Κυπαρίσσι  αειθαλές Cupressus sempervirens 

13 Ίταµος Taxus baccata 

14 Ψευδοτσούγκα  Pseudotsuga menziensii 

15 Λάριξ Ευρωπαική Larix  europaea 

16 Κέδρος του Λιβάνου Cedrus libani ssp.  libani 

17 Κέδρος ο βραχύφυλλος Cedrus  libani ssp.   brevifolia 

18 Άρκευθος  Juniperus sp. 

Β΄   ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 

1 Λεύκη ( όλοι οι κλώνοι και τα υβρίδια) Populus sp. 

3 Καρυδιά η βασιλική Juglans regia 

4 Καστανιά  Castanea sativa 

5 Φράξος  ο οξύκαρπος, νερόφραξος Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa 

6 Σφένδαµος o ψευδοπλάτανος Acer pseudoplatanus 

7 Σφένδαµος ο πλατανοειδής -νεροπλάτανος Acer platanoides 



8 Σκλήθρο κολλώδες Alnus glutinosa 

9 Αρκουδοπούρναρο Ilex aquifolium 

10 ∆άφνη η ευγενής Laurus nobilis 

11 Πλάτανος ο ανατολικός Platanus orientalis 

12 Λικιδάµβαρη η ανατολική, Υγράµβαρη Liquidambar orientaliw 

13 Ιπποκαστανιά  Aesculus hippocastanus 

14 Σηµύδα η κρεµοκλαδής Beula pendula 

15 ∆ρύς  η χνοώδης Quercus pubescens 

16 ∆ρύς  η ευθύφλοιος Quercus cerris 

17 Αριά Quercus ilex 

18 ∆ρύς η πλατύφυλλη Quercus frainetto (Quercus conferta) 

19 Βαλανιδιά 
Quercus ithaburensis ssp macrolepis 

(Quercus aegilops) 

20 ∆ρύς η πετραία Quercus petraea ( Q. sessiliflora) 

21 ∆ρύς η ποδισκοφόρος Quercus robur ssp. pedunculiflora 

22 ∆ρύς η  µακεδονική Quercus  trojana ssp. trojana 

23 Φελλοδρύς Quercus suber 

24 Οξυά  η δασική Fagus sylvatica 

25 Οξυά  η µοισιακή Fagus moesiaca 

26 Οξυά  η  ανατολική  Fagus orientalis 

27 Μαστιχόδενδρο Pistacia lentiscus var.chia 

28 Μελικοκκιά Celtis australis 

29 Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 

30 Χαρουπιά (Ξυλοκερατιά) Ceratonia siliqua 

31 Λεπτοκαρυά Corylus avellana 

32 Μουριά η λευκή Morus alba 

33 Μουριά η µαύρη Morus nigra 

34 Ιτιές (όλα τα είδη) Salix  spp. 

35 Κερασιά  Prunus avium 

36 Φιλύρα η καρδιοειδής Tilia cordata 



37 Φιλύρα η πλατύφυλλη Tilia  platyphyllos 

38 Φιλύρα η πιληµατώδης Tilia tomentosa 

39 Σορβιά η οικιακή  Sorbus  domestica 

40 Αλµυρίκι (όλα τα είδη) Tamarix  s.p 

41 Ψευδακακία Robinia pseudoakakia 

 

 

 

. 



3. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ 

 

 

3.1. Σύνταξη µελέτης 

Η αµοιβή του µελετητή που προβλέπεται για σύνταξη οριστικής µελέτης 

αναδάσωσης χωρίς προµελέτη,  µε βάση την µε  αριθµό 67854/677/28-3-97 απόφαση 

του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε  «Κώδικας αµοιβής εκπονήσεως µελετών αναδασώσεως» 

(ΦΕΚ 289Β/10-4-97) είναι : 

Α= 1276  x √Ε x λ x 0,70  

  

όπου   Α= Αµοιβή µελετητή 

 Ε = εµβαδόν έκτασης σε στρέµµατα 

 λ = συντελεστής του Ν. 696/74 που ισούται µε 0,0015 x (µ1 +µ2), 

            όπου µ1 και µ2 το ηµεροµίσθιο του ειδικευµένου εργάτη και τεχνίτη      

αντίστοιχα, χωρίς τις προσαυξήσεις. 

Η πλέον πρόσφατη τιµή (Α τρίµηνο 2007) για τα µι και µ2 είναι: µ1 = 56,45 € 

και µ2 = 74,76 €, από την οποία προκύπτει ότι λ= 0,19682  

Εποµένως, για Ε= 15 στρ.: 

 Α= 1276 x √15 x 0,19682 x 0,70 = 680,87 € 

 

 

3.2. Εδαφολογική ανάλυση 

Έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη µιας 

φυτείας, αποτελεί  η σωστή επιλογή της τοποθεσίας, στην οποία αυτή θα εγκατασταθεί. 

Η µη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης, υπήρξε και η αιτία για την αποτυχία πολλών 

φυτειών που είχαν ιδρυθεί στα πλαίσια του προγράµµατος. Για  το λόγο αυτό, 

προτείνεται να γίνει υποχρεωτική η διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης πριν την 

έγκριση της επένδυσης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνεται µνεία αυτής στην µελέτη / 

τεχνικό δελτίο. Από την εδαφολογική ανάλυση θα πρέπει, να προκύπτει η 

καταλληλότητα της έκτασης για το δασοπονικό είδος που έχει επιλεγεί για φύτευση. 



Για τον προσδιορισµό της δαπάνης, ελήφθησαν τιµές από συναφείς ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα και υπολογίσθηκε ο µέσος όρος αυτών.  

∆απάνη εδαφολογικής ανάλυσης : 85,00 €. 

  

 

3.3. Προπαρασκευή εδάφους 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την κατεργασία του εδάφους µε αναµόχλευση ή 

αυλάκωση µέχρι βάθους 0,50 m, µε αποµάκρυνση και εναπόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής σε απόσταση έως 50 m. Ο υπολογισµός γίνεται µε την παραδοχή ότι 

χρησιµοποιείται  προωθητήρας D8, αλλά η δαπάνη καλύπτει τη χρήση οποιουδήποτε 

µηχανήµατος άλλου τύπου. (άρθρο 2 Εισαγωγής της αριθ. 67854/677/28-3-97 

απόφασης του Υπ. Γεωργίας )  

Ο υπολογισµός γίνεται για κατεργασία εδάφους καλυπτόµενου από θαµνώδη 

βλάστηση, ως ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ εκτάσεων που φέρουν δενδρώδεις 

καλλιέργειες και εκτάσεων µε αροτριαίες  καλλιέργειες. 

Προωθητήρας D8 Η∆       (503) x 0,1 = 833,97 x 0.1 = 83,40 

∆απάνη ανά στρέµµα  83.40 €  

 

 

3.4. Προµήθεια φυταρίων 

Η προµήθεια των φυτών θα γίνεται από τα φυτώρια. Η επιλογή του 

δασοπονικού είδους γίνεται, έχοντας υπόψη τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Θα πρέπει 

να ληφθεί µέριµνα, ώστε το είδος που τελικά επιλέγεται να ανήκει σε αυτά που 

απαρτίζουν την φυτοκοινωνία στην οποία υπάγεται η έκταση. Σκόπιµο θα ήταν επίσης 

να λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική αξία του επιλεγόµενου είδους µε την αναφορά 

σε τυχόν προσδοκώµενα προϊόντα.  Στο συγκεκριµένο άρθρο, δεν χρησιµοποιείται τιµή 

που περιέχεται στις επίσηµες αναλύσεις τιµών, (ΠΡΣ) καθώς αυτή αφορά 

καλλωπιστικά  δενδρύλλια, ύψους τουλάχιστον 0,80 m.  Για τον προσδιορισµό της 

τιµής ελήφθη υπόψη η τιµή πώλησης των φυταρίων από ιδιωτικά φυτώρια. ∆απάνη 

φυτών ανά τεµ. 1,20 € και 3 € 

 



 

 3.5. Περίφραξη 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή περίφραξης, προκειµένου 

να προστατευθεί η νεοφυτεία από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, η οποία παρατηρείται σε 

πολλά σηµεία της χώρας. Στην παρούσα εργασία, η περίφραξη που µελετάται, 

στηρίζεται σε σιδηροπασσάλους πάχους 4 mm και ύψους 2 m,  στους οποίους  γίνεται 

έµπηξη  σε βάθος 40 cm του εδάφους,  ενώ το υπόλοιπο 1,60 m είναι υπέργειο. Οι 

πάσσαλοι τοποθετούνται ανά 2,5 m, ενώ σε κάθε  τέταρτο πάσσαλο θα τοποθετείται 

αντηρίδα. Το συρµατόπλεγµα έχει ύψος 1,5 m, ενώ  στη βάση και στο άνω άκρο του 

τοποθετείται από µια σειρά σύρµα ακανθωτό. 

Κατά την κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 

• Οι πάσσαλοι να είναι καλά εµπηγµένοι στο έδαφος 

• Να υπάρχει επαφή του συρµατοπλέγµατος µε το έδαφος, ώστε να 

αποφεύγεται  η είσοδος ζώων κάτω από το συρµατόπλεγµα. Όπου είναι 

αυτό δυνατό, θα πρέπει τα πρώτα 2-3 cm  του  συρµατοπλέγµατος να 

είναι µέσα στο έδαφος. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση περίφραξης κοντά σε φυσικές 

προεξοχές του εδάφους ή αντικείµενα   (π.χ. βράχοι, ρείθρα δρόµων 

µέσω των οποίων θα µπορούσαν να εισέλθουν ζώα στη δασωµένη 

έκταση. 

Οι πάσσαλοι έχουν διαστάσεις 0,004 x (0,04+0,04) m  και ύψος 2 m,  οπότε 

κάθε πάσσαλος θα ζυγίζει (0,04 + 0,04) x 0,004 x 2 x (Ειδικό βάρος µορφοσιδήρου) = 

0,0064 x 7.860 = 5,03 Kg.  

 Ο συνολικός αριθµός των σιδηροπασσάλων θα είναι 490/2,5 = 196.  

 Ο υπολογισµός για τις αντηρίδες είναι 196/4 = 49.  Έχουµε  196+49 = 245 

τεµάχια,  µε συνολικό βάρος 245 x 5,03 = 1.232,35 Κg. 

Η δαπάνη περιλαµβάνει  πάσσαλους από µορφοσίδηρο διατοµής και σχήµατος 

όπως παραπάνω, συµπεριλαµβανόµενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως 

τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή µε πάκτωση µε λίθους ή σε βάση από 

σκυρόδεµα (χωρίς την αξία του).  

∆απάνη ανά κιλό πασσάλου 2,00 €. 



 

Η περίµετρος της έκτασης που θα δασωθεί είναι 490 m. ∆εδοµένου ότι το ύψος 

της περίφραξης είναι 1,5 m,  χρησιµοποιούνται συνολικά 490 x 1,5 = 735 τ.µ. 

πρόσοψης συρµατοπλέγµατος. 

Το συρµατόπλεγµα φέρει  τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από 

σύρµα κυµατοειδές (κατσαρό), τοποθετηµένο σε πασσάλους..  

∆απάνη ανά τετραγωνικό µέτρο  συρµατοπλέγµατος 2,00 €. 

  

Το συνολικό µήκος του ακανθωτού σύρµατος είναι 490 x 2 = 980 MM. 

Το σύρµα είναι γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε 

γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε δυο σειρές οριζόντιες,  

∆απάνη ανά τρέχον µέτρο (ΜΜ) 0,50 € 

 

 

 3.6. ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο  

 Η διάνοιξη νοείται σε έδαφος, στο οποίο προηγήθηκε κατεργασία και σε 

επιλεγµένες θέσεις ή σε αποστάσεις κανονικού φυτευτικού συνδέσµου, µε ελάχιστες 

διαστάσεις 0,30 x 0,50 m.   

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,07 x (111) = 0,07 x 14,24 = 1,00. 

∆απάνη ανά λάκκο 1,00 €  

 

 

3.7. Φύτευση φυτών. 

 Η φύτευση γίνεται σε επιλεγµένες θέσεις διάσπαρτα ή σε κανονικό φυτευτικό 

σύνδεσµο µε εργάτες. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η προστασία και συντήρηση των φυταρίων στο χώρο του έργου µε τη 

λήψη των αναγκαίων µέτρων, όπως σκίαση, πότισµα, παράχωση κ.λ.π. 

• Η διαµόρφωση των λάκκων 

• Η αφαίρεση των πλαστικών σάκων από τα βωλόφυτα ή η διαµόρφωση 

και τακτοποίηση µέσα στο λάκκο του ριζικού συστήµατος για τα 

γυµνόριζα. 



• Η επιλογή του χώµατος, που βρίσκεται γύρω από το λάκκο και η 

τµηµατική πλήρωση των λάκκων µε συµπίεση του χώµατος πλήρωσης 

µέχρι το ριζικό κόµβο. 

• Η διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, βάθους τουλάχιστον 0,10 

m και εµβαδού 0,30 έως 0,50 m  σε περίπτωση χαµηλής φύτευσης, ή 

λοφίσκου σε περίπτωση υψηλής φύτευσης. 

 

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,10 x (111) = 0,10 x 14,24 = 1,42 

Επειδή η τιµή στα αντίστοιχα Τιµολόγια Αναδασωτικών Εργασιών 

περιλαµβάνει και την αντικατάσταση των απωλειών σε ποσοστό µέχρι 20%, η τιµή 

µονάδας µειώνεται ανάλογα, δεδοµένου ότι η σχετική  δαπάνη υπολογίζεται στο 

κεφάλαιο της συντήρησης.  

∆απάνη ανά φυτό  1,42 x 10/12 =  1,18 €  

 

 

 3.8. Λίπανση φυτών 

 Αν και  σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων οι αναδασώσεις κατά κανόνα δεν λιπαίνονται και δεν ποτίζονται (βλ. 

σχετική εγκύκλιο µε αριθµό  85209/25-01-06),  θεωρούµε επιβεβληµένο τον 

υπολογισµό της δαπάνης ενός  ελάχιστου αριθµού ποτισµάτων και λιπάνσεων. Η 

ενέργεια µας αυτή τεκµηριώνεται κατά την άποψη µας από: 

• Την απαίτηση από πλευράς της ∆ασικής Υπηρεσίας για την επιτυχή 

ανάπτυξη της φυτείας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, σε συνδυασµό µε 

την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση. 

• Την εύλογη απαίτηση του επενδυτή για το βέλτιστο οικονοµικό 

αποτέλεσµα σε µακροπρόθεσµη βάση. 

Η εργασία λίπανσης περιλαµβάνει την αξία 100 gr λιπάσµατος και την εργασία 

διασποράς του λιπάσµατος  στο λάκκο του φυτού.  

∆απάνη ανά φυτό 0,90 €  

 

 



3.9. Πότισµα φυτών 

Αµέσως µετά τη φύτευση, το φυτό πρέπει να ποτιστεί προκειµένου να 

αντεπεξέλθει καλύτερα στο σοκ της µεταφύτευσης. 

Στη σχετική δαπάνη περιλαµβάνονται: 

• Η αξία του νερού ή δαπάνη άντλησης (15 kg ανά φυτό και πότισµα) 

• Η µεταφορά του νερού στο χώρο της φυτείας και σε µέση  απόσταση 

κατά παραδοχή  περίπου πέντε (5) Km. 

• Η διανοµή του νερού στα φυτά 

• Η φθορά και απόσβεση των χρησιµοποιούµενων υλικών 

α) Νερό                                                        0,015  x (021)     0,015 x 2,41 = 0.04 

β) Εργάτης ανειδίκευτος                 (111) h 0,008 x (111) = 0,008 x 14,24 = 0.11 

γ) Αυτοκίνητο βυτιοφόρο  6tn                    Η∆ (510)/1700 = 222,67/1700 = 0,13 

                                                                                                                         0,28 

 

               ∆απάνη ανά φυτό: 0,28 € 

 

 

             



4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

  

            4.1. Αναπλήρωση φυτών 

 Προβλέπεται αναπλήρωση φυτών,  σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθµού 

τους, κατά τα δυο  πρώτα έτη,. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις επιµέρους εργασίες 

της προµήθειας φυτών (παρ.3.4.)  και  της φύτευσης (παρ. 3.7). 

 ∆απάνη ανά φυτό   1,20 + 1,18  = 2,38 € και  

 ∆απάνη ανά φυτό   3,00 + 1,18  = 4,18 € 

 

 

           4.2. ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος  

           Μολονότι η εργασία κοστολογείται κατά τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης, 

θεωρούµε ότι µε τις χειµερινές βροχές η λεκάνη καταστρέφεται και είναι εποµένως 

αναγκαία η διάνοιξή της µετά το πέρας τους.  

 Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,025 x (111) = 0,025 x 14,24 = 0.36 

∆απάνη ανά φυτό: 0,36 €. 

  

 

4.3. Πότισµα φυτών 

Το χρονικό διάστηµα του ποτίσµατος, καθορίσθηκε παρατηρώντας το 

οµβροθερµικό διάγραµµα περιοχών που ανήκουν σε διάφορες κλιµατολογικές περιοχές 

και λαµβάνοντας το µέσο όρο της διάρκειας της ξηροθερµικής περιόδου, ο οποίος 

υπολογίστηκε σε έξι (6) µήνες.  

Έτσι, ξεκινώντας τα ποτίσµατα ένα µήνα ύστερα από την έναρξη της 

ξηροθερµικής περιόδου και  ολοκληρώνοντάς τα  ένα µήνα πριν από το τέλος της και 

υπολογίζοντας ένα πότισµα ανά µήνα, προκύπτει ότι  έχουµε συνολικά πέντε (5) 

ποτίσµατα ανά φυτό και έτος για τα δυο (2) πρώτα έτη. 

 ∆απάνη ανά φυτό:  0,28 €  

    

 



4.4. Σκάλισµα φυτών 

Η εργασία αυτή, περιλαµβάνει αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης παρεδαφιαίας 

βλάστησης σε έκταση 1,00 m
2
 γύρω από κάθε φυτό και βάθος 0,10 m.. 

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,035 x (111) = 0,035 x 14,24 = 0,50 

∆απάνη ανά φυτό:  0,50 €  

 

 

4.5. Λίπανση φυτών 

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ. 3.9. Η εργασία πραγµατοποιείται κατά 

τα δυο πρώτα έτη από την ίδρυση της φυτείας. 

Τιµή ανά φυτό:  0,90 €  

 



5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

  

             5.1. Εργασίες δάσωσης 

 

5.1.1. Σύνταξη µελέτης - συµπλήρωση τεχνικού δελτίου: κατ’  αποκοπή 

5.1.2. Εδαφολογική ανάλυση : κατ’ αποκοπή 

5.1.3.Προπαρασκευή εδάφους: 15 στρ. 

5.1.4. Προµήθεια φυτών:  15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.1.5. Περίφραξη 

 5.1.5.1. Πάσσαλοι περίφραξης  245 τεµ x 5,03 Kg = 1.232,35 Κg 

 5.1.5.2. Συρµατόπλεγµα 490 m x 1,5 m = 735 τ.µ. 

 5.1.5.3. Σύρµα ακανθωτό 490 m x 2 = 980 MM 

5.1.6. ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28  

           = 420 τεµ.) 

51.7. Φύτευση φυτών: 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.)  

5.1.8. Λίπανση φυτών: 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.1.9. Πότισµα φυτών  15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

 

 

5.2. Εργασίες συντήρησης (ανά έτος) 

 5.2.1. Αναπλήρωση φυτών 15 x 100 x 0,1 = 150 τεµ. (15 x 28 x 0,1 = 42 τεµ.) 

 5.2.2. ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 

420 τεµ.) 

5.2.3. Πότισµα φυτών 15 x 100 x 5 = 7.500 τεµ. (15 x 28 x 5 = 2.100 τεµ.) 

5.2.4.Σκάλισµα φυτών 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.2.5.Λίπανση φυτών 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.)



6. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

α/α Περιγραφή εργασίας Έτος α/α Περιγραφή εργασίας Έτος 

1 Σύνταξη τεχνικού δελτίου 0 1 Αναπλήρωση φυτών 1-2 

2 Εδαφολογική ανάλυση 0 2 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος 1-2 

3 Προπαρασκευή εδάφους 0 3 Πότισµα φυτών 1-2 

4 Προµήθεια φυτών 0 4 Σκάλισµα φυτών 1-5 

5 Περίφραξη 0 5 Λίπανση φυτών 1-2 

6 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος 

κατεργασµένο 
0 

   

7 Φύτευση φυτών 0    

8 Λίπανση φυτών 0    

9 Πότισµα φυτών 0    



7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

7.1. ∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ) 

 

 

7.2. ∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)  

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σύνταξη Μελέτης

∆/γή 

67854/677/97 

Υπ. Γ. 

τεµ. 680,87 1,00 680,87

2. Εδαφολογική ανάλυση Τ.Ε. τεµ. 85,00 1,00 85,00

3 Προπαρασκευή εδάφους ΑΤΑΕ 1120 στρ. 83,40 15,00 1.251,00

4 Προµήθεια φυτών Τ.Ε. τεµ. 1,20 1.500,00 1.800,00

5 Πάσσαλοι περίφραξης ΟΙΚ  64.41 Kg 2,00 1.232,35 2.464,70

6 Τοποθέτηση συρµατοπλέγµατος ΟΙΚ  64.47 τ.µ. 2,00 735,00 1.470,00

7 Σύρµα αγκαθωτό ΟΙΚ. 64.46 MM 0,50 980,00 490,00

8 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο ΑΤΑΕ 2212 τεµ. 1,00 1.500,00 1.500,00

9 Φύτευση φυτών ΑΤΑΕ 3112 τεµ. 1,18 1.500,00 1.770,00

10 Λίπανση φυτών ΠΡΝ-ΣΤ.3.1. τεµ. 0,90 1.500,00 1.350,00

11 Πότισµα φυτών ΑΤΑΕ 4300 τεµ. 0,28 1.500,00 420,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.281,57

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σύνταξη Μελέτης

∆/γή 

67854/677/97 

Υπ. Γ. 

τεµ. 680,87 1,00 680,87

2. Εδαφολογική ανάλυση Τ.Ε. τεµ. 85,00 1,00 85,00

3 Προπαρασκευή εδάφους ΑΤΑΕ 1120 στρ. 83,40 15,00 1.251,00

4 Προµήθεια φυτών Τ.Ε. τεµ. 3,00 420,00 1.260,00

5 Πάσσαλοι περίφραξης ΟΙΚ  64.41 Kg 2,00 1.232,35 2.464,70

6 Τοποθέτηση συρµατοπλέγµατος ΟΙΚ  64.47 τ.µ. 2,00 735,00 1.470,00

7 Σύρµα αγκαθωτό ΟΙΚ. 64.46 MM 0,50 980,00 490,00

8 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο ΑΤΑΕ 2212 τεµ. 1,00 420,00 420,00

9 Φύτευση φυτών ΑΤΑΕ 3112 τεµ. 1,18 420,00 495,60

10 Λίπανση φυτών ΠΡΝ-ΣΤ.3.1. τεµ. 0,90 420,00 378,00

11 Πότισµα φυτών ΑΤΑΕ 4300 τεµ. 0,28 420,00 117,60

ΣΥΝΟΛΟ 9.112,77



7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 1-2 

 

7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 1-2 

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Αναπλήρωση φυτών

Τ.Ε. + 

ΑΤΑΕ 

3112

τεµ. 2,38 150,00 357,00

2 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 1.500,00 750,00

3 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος
ΑΤΑΕ 

4200
τεµ. 0,36 1.500,00 540,00

4 Πότισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4300
τεµ. 0,28 7.500,00 2.100,00

5 Λίπανση φυτών
ΠΡΝ- 

ΣΤ.3.1.
τεµ. 0,90 1.500,00 1.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.097,00

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Αναπλήρωση φυτών

Τ.Ε. + 

ΑΤΑΕ 

3112

τεµ. 4,18 42,00 175,56

2 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 420,00 210,00

3 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος
ΑΤΑΕ 

4200
τεµ. 0,36 420,00 151,20

4 Πότισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4300
τεµ. 0,28 2.100,00 588,00

5 Λίπανση φυτών
ΠΡΝ- 

ΣΤ.3.1.
τεµ. 0,90 420,00 378,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.502,76



7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 3-5 

 

7.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 3-5 

 

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

`1 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 1.500,00 750,00

ΣΥΝΟΛΟ 750,00

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 420,00 210,00

ΣΥΝΟΛΟ 210,00



8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 Θα πρέπει για µια ακόµη φορά να επαναληφθεί, ότι οι υπολογισµοί που 

προηγήθηκαν είναι υποθετικοί και αναφέρονται σε ενδεικτικές περιπτώσεις. Στην 

πράξη, κάθε περίπτωση έχει τις δικές της ιδιοµορφίες, που ποικίλουν ανάλογα µε το 

δασοπονικό  είδος και το συγκεκριµένο τόπο που θα εγκατασταθεί η φυτεία. Σύµφωνα 

µε τα προαναφερθέντα, οι ενδεικτικές ανά εκτάριο δαπάνες για φυτείες µε 1000 και 

280 φυτά ανά εκτάριο  αντίστοιχα είναι: 

 

• Περίπτωση φυτείας µε 1000 φυτά/εκτάριο 

                        ∆απάνες δάσωσης:    8.854,38 €/Ηα* 

  ∆απάνες συντήρησης (δυο πρώτα έτη µετά τη δάσωση): 3.398,00 €/Ηα 

∆απάνες συντήρησης (για τα τρία επόµενα έτη):      500,00 €/Ηα 

   

• Περίπτωση φυτείας µε 280 φυτά/εκτάριο 

                        ∆απάνες δάσωσης: 6.075,18 €/Ηα* 

  ∆απάνες συντήρησης (δυο πρώτα έτη µετά τη δάσωση): 1.001,84 €/Ηα 

∆απάνες συντήρησης (για τα τρία επόµενα έτη): 140,00 €/Ηα 

 

*Τυχόν δαπάνες για εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος, δεν µπορούν να 

υπερβούν το 15% ης συνολικής επιλέξιµης δαπάνης. 

Σε περίπτωση που δεν υπολογισθούν δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης, 

οι ανωτέρω δαπάνες διαµορφώνονται ως εξής: 

  

• Περίπτωση φυτείας µε 1000 φυτά/εκτάρια 

                  Εργασίες εγκατάστασης φυτείας: 5.904,58 €/Hα 

 

• Περίπτωση φυτείας µε 280 φυτά/εκτάριο 

                   Εργασίες εγκατάστασης φυτείας: 3.125,38 €/Hα 

 



Τέλος, είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι ο υποψήφιος επενδυτής, φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για τυχόν δεσµεύσεις και περιορισµούς που βαρύνουν την έκταση 

και δεν άπτονται περιβαλλοντικών αιτίων. Τέτοιες δεσµεύσεις είναι π.χ. η 

προβλεπόµενη απαλλοτρίωση της έκτασης, η υπαγωγή της σε δεσµεύσεις 

αρχαιολογικού αντικειµένου,  η διέλευση γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος 

κ.λ.π. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ* ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (1000 ΦΥΤΑ 

ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ) - €/Ηα 

8.854,38 5.904,58 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ 1000 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 1-2 

€/Ηα 

 

3.398,00 

 

3.398,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ 1000 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ) ΕΤΗ 3-5 

€/Ηα 

500,00 500,00 

   

∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 ΦΥΤΑ 

ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ) - €/Ηα 

6.075,18 3.125,38 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 1-2 

€/Ηα 

1.001,84 1.001,84 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 3-5 

€/Ηα 

140,00 140,00 

 

*Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη σχετικά µελέτη τεκµηριώνεται η ανάγκη κατασκευής 

περίφραξης για την επιτυχή ανάπτυξη της φυτείας 

 



9. ∆ΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

 

Για την εκτίµηση του διαφυγόντος εισοδήµατος λήφθηκαν στοιχεία από το 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπως αυτά αναφέρονται  ανά καλλιέργεια και ανά 

εκτάριο γεωργικής γης. Στη συνέχεια έγινε οµαδοποίηση των καλλιεργειών και 

προέκυψε ο παρακάτω πίνακας, που δείχνει την εισοδηµατική απώλεια ανά κατηγορία 

καλλιέργειας και ανά εκτάριο. 

 

α/α Είδος καλλιέργειας 
Εισοδηµατική απώλεια 

(€/Ha) 

1 Αρδευόµενες αροτραίες (πλην αραβοσίτου 

καρπού µηδικής και τριφυλλιών) 

700 

2 Κηπευτικά 700 

3 Μποστανικά 700 

4 Όσπρια 700 

5 ∆ενδρώδεις καλλιέργειες 700 

6 Αµπελώνες 700 

7 Αραβόσιτος καρπός 700 

8 Μηδική/τριφύλλια 600 

9 Σκληρό σιτάρι 650 

10 Μαλακό σιτάρι 350 

11 Κριθάρι, λοιπά χειµερινά σιτηρά 300 

12 Ηλίανθος 450 

13 Λοιπές ξηρικές αροτραίες καλλιέργειες (βίκος, 

κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο κ.λ.π.) 

250 

14 Βαµβάκι 700 

15 Γλυκάνισο, σακχαρότευτλα, καπνά, κρόκος 700 

16 Αρωµατικά φυτά 700 

 



Παραγωγή – Αποδόσεις συγκεκριµένων ειδών. 

 

Η καρυδιά, η καστανιά και το µαστιχόδενδρο είναι είδη που καλλιεργούνται τόσο για 

το παραγόµενο προϊόν τους (καρπός, µαστίχα), όσο και για την εκµετάλλευση των 

ξύλων τους. Οι νεώτερες ποικιλίες καρποφορούν  ή παράγουν για πρώτη φορά µέχρι τα 

8 χρόνια. Με βάση αυτά θεωρούµε ότι µετά το 8
ο
 έτος των φυτειών των παραπάνω 

ειδών, προκύπτει εισόδηµα και ως εκ τούτου δεν µπορεί να καταβάλλεται ενίσχυση για 

διαφυγόν εισόδηµα. 

Παράλληλα, δεν θεωρείται ότι υπάρχει απώλεια εισοδήµατος, σε εκτάσεις που έχουν 

δασωθεί µε είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσµη καλλιέργεια, δεδοµένου ότι δεν 

υπάρχει η υποχρέωση διατήρησης της φυτείας τουλάχιστον για 15 έτη  

 

 

 

 



 
ENVIFOR – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

Η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη πραγµατοποιείται στα πλαίσια της σύµβασης 

µεταξύ του µελετητικού γραφείου EΝΒΙΦΟΡ, που εξειδικεύεται στην παροχή συµβου-

λευτικών υπηρεσιών στον Αγροτοδασικό και Περιβαλλοντικό τοµέα  και του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα 

άρθρα 48 και 53  του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγρο-

τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ)». Συγκε-

κριµένα, στο άρθρο 48 του παραπάνω κανονισµού, που αφορά την Επαλήθευση και 

τον έλεγχο των µέτρων,  αναφέρεται ρητώς στην παράγραφο 2,  ότι για τον σκοπό της 

τεκµηρίωσης και της επιβεβαίωσης της καταλληλότητας και της ακρίβειας των υπολο-

γισµών των πληρωµών που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως και 47 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή της ενδεικνυόµενης 

εµπειρογνωµοσύνης από φορείς ή υπηρεσίες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 

τους φορείς ή τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τους εν λόγω υπολογισµούς. Απο-

δεικτικά στοιχεία σχετικά µε την παροχή της σχετικής εµπειρογνωµοσύνης παρέχονται 

στα προγράµµατα αγροτικής  ανάπτυξης. Ακολούθως στο άρθρο 53 του ίδιου κανονι-

σµού, σχετικά µε τις Κλίµακες τιµών και υποθέσεις απώλειας εισοδήµατος και τις 

συνεισφορές σε είδος αναφέρεται  ότι: 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, κατά περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης που προβλέπε-

ται στα άρθρα 43 έως 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 βάσει των κλιµάκων 

τιµών και των συνήθων υποθέσεων απώλειας εισοδήµατος.  

2. Ως προς τους υπολογισµούς και την αντίστοιχη στήριξη που αναφέρονται στην πα-

ράγραφο 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τα ακόλουθα:  

α) ότι περιέχουν µόνο επαληθεύσιµα στοιχεία· 

β) ότι βασίζονται σε αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται από ενδεδειγµένους εµπειρο-

γνώµονες· 

γ) ότι υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθµητικών στοιχείων· 



δ) ότι διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές 

συνθήκες και η πραγµατική χρήση της γης, ανάλογα µε την περίπτωση· 

ε) ότι δεν περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται µε πάγιες δαπάνες επενδύσεων, όσον α-

φορά τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 31, 37 έως 40 και 43 έως 47 του κανονι-

σµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Σκοπός αυτής της εµπειρογνωµοσύνης, είναι ο υπολογισµός και η τεκµηρίωση 

των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήµατος που συνεπάγε-

ται η εφαρµογή του µέτρου της πρώτης δάσωσης µη γεωργικής γης, όπως αυτή προ-

βλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/05, άρθρο 45. 

 

Το νοµικό πλαίσιο αυτής της εργασίας απαρτίζουν:  

• Ο Καν. (ΕΚ) 1698/05 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ((ΕΓΤΑΑ)» και ει-

δικότερα το άρθρο 45. 

• Ο Καν. (ΕΚ) 1974/06 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» και ειδικότερα τα άρθρα 31, 48 και 53. 

• Η  µε αριθµό 85209/25-1-06 εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων 

και Ορεινής  Υδρονοµίας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων  περί µελετών αναδασώσεων.                                  

• Η  µε αριθµό 67854/677/28-3-97 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Κώδικας 

αµοιβής εκπονήσεως µελετών αναδασώσεως» (ΦΕΚ 289Β/10-4-97)  

 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/05 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ((ΕΓΤΑΑ)»,  παρέχεται στή-

ριξη για την πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης,  η οποία καλύπτει δαπάνες εγκατάστασης 

και ετήσια πριµοδότηση ανά δασωµένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρη-

σης επί µια πενταετία το πολύ. Η στήριξη για τις δαπάνες συντήρησης καταβάλλεται µό-

νο στην περίπτωση δάσωσης  εγκαταληφθείσας γεωργικής γης. 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/05 η στήριξη συγκεκριµένων µεθόδων διαχεί-

ρισης της γης θα πρέπει να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας ιδίως 

τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να χρησιµοποιούν µεθόδους χρήσεως γης, 

που είναι συµβατές µε την ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου 

και της προστασίας και βελτίωσης των φυσικών πόρων. Θα πρέπει δε να συµβάλλει 

στην υλοποίηση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το Περιβάλλον καθώς 

και των συµπερασµάτων της προεδρίας σχετικά µε τη στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυ-

ξης. Τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν περιλαµβάνουν τη βιοποικι-

λότητα, τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, την προστασία υδάτων και εδά-

φους, την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη µείωση των εκποµπών αµµωνίας και τη 

βιώσιµη χρήση παρασιτοκτόνων. 

Για τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων για την προστα-

σία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως σε ότι αφορά την ενίσχυση της αντιδια-

βρωτικής προστασίας, τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα, την διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και την αύξηση της φυτικής µάζας για την άµβλυνση των 

κλιµατικών µεταβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση και βελτίωση των 

∆ασικών πόρων µε παράλληλη άµβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί πόροι 

και η βιοποικιλότητα από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Αποτέλεσµα που 

µπορεί να επιτευχθεί και µέσω της δάσωσης γεωργικών γαιών, που θα πρέπει να προ-

σαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες, να είναι συµβατή µε το περιβάλλον και να επαυξά-

νει τη βιοποικιλότητα. 

Γεωργικές νοούνται οι γαίες (εκτάσεις) στις οποίες ασκείται συστηµατικά η γεωργική 

δραστηριότητα µε οικονοµικά αποτελέσµατα τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Τέ-

τοιες γαίες µπορούν να θεωρηθούν: 

• Οι αρόσιµες γαίες, εφόσον αξιοποιήθηκαν τουλάχιστον µία φορά την τελευταία 

τριετία 

• Οι βοσκότοποι, εφόσον αξιοποιήθηκαν µία φορά την τελευταία τριετία 

• Οι συστηµατικοί δενδρώνες, αµπελώνες και λοιπές µόνιµες φυτείες. 



Τα µέτρα που προτείνονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού ή 

µέσου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης για την προ-

στασία των δασών από πυρκαγιές, πρέπει να συµµορφώνονται προς τα σχέδια δασο-

προστασίας για τις εν λόγω περιοχές και σύµφωνα µε την Ε(93) 1619 ΤΕΛΙΚΟ / 24-

06-1993 Απόφαση της Επιτροπής που δηλώνει ότι το «Σύνολο της Ελληνικής Επι-

κράτειας», έχει ταξινοµηθεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε 

στα πλαίσια εφαρµογής των παρ. 2 και 5 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 2158/1992  

«για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών». 

∆ικαιούχος της πρώτης εγκατάστασης µπορεί να κριθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, 

µε προτεραιότητα τους γεωργούς και τις ενώσεις τους, που κατέχει νόµιµα και αξιοποι-

εί επιλέξιµες εκτάσεις στην περιοχή παρέµβασης, εφόσον δασώνει την εν λόγω έκταση 

µε τα είδη που θα καθορίζονται σε εγκεκριµένη µελέτη από τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών (ε-

ξαιρούνται ρητά τα χριστουγεννιάτικα δένδρα) και παράλληλα αναλαµβάνει τις ακό-

λουθες δεσµεύσεις: 

α) Να διατηρήσει την φυτεία τουλάχιστον για 15 έτη µε εξαίρεση τα είδη τα-

χείας ανάπτυξης 

β) Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγµατοποιούν εξουσιο-

δοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. 

 

∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οι 

δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης. 

 

Η στήριξη καλύπτει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆απάνες εγκατάστασης 

• Ετήσια πριµοδότηση ανά δασωµένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης 

Οι δικαιούχοι, έχουν σαν επιπλέον κίνητρο το εισόδηµα που θα λάβουν µετά τη λήξη 

της υποχρέωσης διατήρησης της φυτείας από την υλοτόµησή της ή από την εκµετάλ-

λευσή της.  Έτσι θεωρούµε ότι η δάσωση έχει και οικονοµικό στόχο, τηρώντας πάντα 

το βασικό σκοπό που είναι η επέκταση και βελτίωση των ∆ασικών πόρων, µέσω της 

στήριξης της πρώτης ∆άσωσης µη γεωργικών γαιών, µε στόχο την προστασία και βελ-

τίωση του περιβάλλοντος και ιδίως: 



• Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 

 

 



2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Επειδή ο αριθµός των περιπτώσεων, αναφορικά µε το µέγεθος και το σχήµα της 

έκτασης, το δασοπονικό είδος που θα καλλιεργηθεί και τις απαραίτητες εργασίες για 

την εγκατάσταση και ανάπτυξη της φυτείας είναι πολύ µεγάλος και ταυτόχρονα είναι 

απαραίτητο να εξαχθούν τα πλέον ασφαλή συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν να επι-

τευχθεί ο στόχος της µελέτης, θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Αναγκαία συνθήκη για την πραγµατοποίηση αυτής της εµπειρογνωµοσύνης, 

αποτελεί η µελέτη και ανάλυση της µέσης αντιπροσωπευτικής περίπτωσης. (case 

study). 

Σχετικά µε το µέγεθος της έκτασης, λαµβάνεται το µέσο εµβαδόν της έκτασης, 

που έχει ενταχθεί  στους Κανονισµούς  (ΕΚ) 2080/92 και 1257/99, το οποίο προκύπτει 

ως το πηλίκο  της συνολικής έκτασης που εντάχθηκε το προηγούµενο διάστηµα εφαρ-

µογής των σχετικών Κανονισµών, δια του αριθµού των επενδυτών, σύµφωνα µε τις 

σχετικές  διοικητικές αποφάσεις ένταξης. Τα  αναγκαία  στοιχεία επεξεργασίας  ελήφ-

θησαν από τους πίνακες εφαρµογής του Προγράµµατος, που αποστέλλουν ανά εξάµηνο  

οι Περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   

Ο υπολογισµός της δαπάνης για κάθε εργασία γίνεται µε την αποκλειστική χρή-

ση του Αναλυτικού Τιµολογίου Αναδασωτικών Εργασιών (Α.Τ.Α.Ε.), όπως αυτό κα-

θορίσθηκε µε την µε αριθµό  81277/2451/23-8-93 ΚΥΑ Υπ. Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(ΦΕΚ 681Β/03-09-93), επικαιροποιηµένο µε τις πλέον πρόσφατες βασικές τιµές υλικών 

και εργασιών που εκδίδονται ανά τρίµηνο από την Επιτροπή ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆η-

µοσίων Έργων (Ε.∆.Τ.∆.Ε.), όπως αυτές ελήφθησαν από την επίσηµη ιστοσελίδα της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων  (www.ggde.gr) και σύµφωνα µε τις παραδοχές 

που γίνονται στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής παρ. 1 και 2 του Παραρτήµατος της ανωτέ-

ρω απόφασης. Η χρησιµοποίηση  των τιµών αυτών στην παρούσα εµπειρογνωµοσύνη 

επιβάλλεται, αφού αυτές είναι υποχρεωτικές κατά τη σύνταξη των µελετών αναδασώ-

σεων (παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης). Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη εργασία, ο υπολο-

http://www.ggde.gr/


γισµός της δαπάνης γίνεται µε τη χρήση των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών Οικοδο-

µικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) και Έργων Πρασίνου  (ΠΡΣ).   

Σε όποιες  περιπτώσεις  γίνεται χρήση Τιµών  Εµπορίου (Τ.Ε.), αυτό συµβαίνει 

διότι είτε δεν υπάρχει αντίστοιχη εργασία στα τιµολόγια, είτε η τιµή που υπάρχει δεν 

ανταποκρίνεται στην εργασία που µελετάται. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει  η σχετική 

αιτιολόγηση της χρήσης τιµών εµπορίου (Τ..Ε). 

 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   ΠΡΩΤΗΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Για την υλοποίηση της δάσωσης, η οποία αποτελεί  εκτός των άλλων και µια οι-

κονοµική δραστηριότητα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  όλες οι σχετικές επιστη-

µονικές αρχές και προϋποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό επιτυχές 

αποτέλεσµα, που ταυτόχρονα αποτελεί και το επιθυµητό περιβαλλοντικό αποτέλεσµα. 

Οι βασικότερες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να εξετάζονται αναλυτικά, 

αποτελούν κατά τη γνώµη µας οι εξής. 

    

 

Α) Μελέτη δάσωσης 

Σηµαντικό σηµείο για την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήµατος, αποτελεί η 

αναλυτική, τεκµηριωµένη και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές µελέτη δάσωσης, στην 

οποία θα διερευνώνται και θα αναλύονται όλα τα κρίσιµα σηµεία της συγκεκριµένης 

δράσης στη συγκεκριµένη περιοχή, µε τις συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

που επικρατούν και τη συγκεκριµένη βλάστηση που απαντάται. 

Η σηµασία εφαρµογής του συγκεκριµένου µέτρου αλλά  και οι στόχοι που τίθε-

νται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/05, η ύπαρξη στήριξης για την εγκατάσταση της 

δάσωσης,  οι προσδοκίες του ιδιοκτήτη της έκτασης αλλά και οι συνέπειες από τυχόν 

αποτυχία της φυτείας,  καθιστούν αναγκαία την µελέτη δάσωσης, εξασφαλίζοντας την 

επιστηµονική τεκµηρίωση των προτεινόµενων παρεµβάσεων και την εκπλήρωση του 

τιθέµενου δασοπονικού και περιβαλλοντικού  σκοπού. 

 

   

Β) Φυτευτικός σύνδεσµος 

 Η  κατανοµή των φυταρίων σε µια επιφάνεια που είναι υπό δάσωση και η µεταξύ 

τους απόσταση, δηλαδή ο φυτευτικός σύνδεσµος,  αποτελεί αναµφισβήτητα ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα της τεχνητής εν γένει ίδρυσης συστάδων, φυτειών, κ.λ.π. Στο 

ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέµα,  έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις, άλλοτε 

συγκλίνουσες και άλλοτε αποκλίνουσες, χωρίς να  υπάρχει µέχρι σήµερα µια οριστική 

και γενικά αποδεκτή και εφαρµοζόµενη απάντηση. Οι κυριότεροι παράγοντες που επη-



ρεάζουν την επιλογή του φυτευτικού συνδέσµου, φαίνεται να είναι ο ρυθµός της καθ’ 

ύψος αύξησης των φυτευθέντων ειδών, η περιεκτικότητα του εδάφους σε εύληπτες για τα 

φυτά θρεπτικές ουσίες και υγρασία, η αυξητική µορφή των φυτευθέντων ειδών και ο 

σκοπός της παραγωγής σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές απόψεις. 

Με βάση όσα αναλύθηκαν στο κεφάλαιο για το σκοπό της δάσωσης και λαµβά-

νοντας υπόψη  όλα τα επιστηµονικά δεδοµένα, σε συνδυασµό  µε το γεγονός ότι  ο φυ-

τευτικός σύνδεσµος πρέπει να είναι εφαρµόσιµος σε ολόκληρη την επικράτεια µε το επι-

τυχέστερο δυνατό αποτέλεσµα, θεωρούµε ότι αποτελεί κατάλληλη λύση ο φυτευτικός 

σύνδεσµος  3,2 µ x3,2 µ µε τον οποίο απαιτούνται  1000 φυτά ανά εκτάριο  για  τα κω-

νοφόρα και για τα πλατύφυλλα. Από το γενικό αυτό φυτευτικό σύνδεσµο, πρέπει να ε-

ξαιρεθούν  εκείνα τα είδη, που έχουν χαρακτηριστική ανάγκη για περισσότερο αυξητικό 

χώρο, όπως  είναι η Βασιλική καρυδιά,  η Λεύκη, η Καστανιά η κοινή,  η Χαρουπιά,  η 

Μουριά, η Μελικοκκιά, το Μαστιχόδενδρο και το  Πλατάνι. Για τα είδη αυτά, θεωρούµε 

ότι  ο φυτευτικός  τους σύνδεσµος πρέπει να είναι 6µ x6µ , µε τον οποίο απαιτούνται 280 

φυτά ανά εκτάριο. 

  

 

Γ) Έκταση για δάσωση  

Σχετικά µε το µέγεθος της έκτασης, λαµβάνεται το µέσο εµβαδόν της έκτασης, 

που έχει ενταχθεί  στους Κανονισµούς (ΕΚ) 2080/92 και 1257/99 τα προηγούµενα χρό-

νια εφαρµογής της δράσης, που προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου: 

- η συνολική ενταχθείσα έκταση είναι 34.155 Ηα  

- ο αριθµός των επενδυτών είναι 23.488.  

- το εµβαδόν της έκτασης που θα µελετηθεί ως case study ανέρχεται σε  15 

στρέµµατα, καθώς το πηλίκο από τη διαίρεση 34.155/23.488 = 1,45 Ηα ≈ 

14,5 στρ. 

-  η πλευρά  είναι √15.000 = 122,5 µέτρα και η περίµετρος  122,5 x 4 = 490 

µέτρα. Το σχήµα της έκτασης για  εφαρµοστικούς λόγους, λαµβάνεται τε-

τράγωνο. 

 

 



∆) Λοιπές παραδοχές 

 Για τον υπολογισµό των δαπανών δάσωσης και συντήρησης επί µια πενταετία, 

γίνονται οι παρακάτω παραδοχές : 

• Προβλέπεται περίφραξη µε σιδηροπασσάλους τοποθετηµένους ανά 2,5 

µέτρα και δικτυωτό συρµατόπλεγµα. Η προτεινόµενη περίφραξη είναι 

τέτοια που διατηρείται στα 5 έτη που προβλέπεται στήριξη για τη συ-

ντήρηση της φυτείας. 

• Προβλέπεται εδαφολογική ανάλυση, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιµό-

τητα της επένδυσης, σε ότι αφορά τις εδαφολογικές συνθήκες. 

• Τα φυτά προµηθεύονται από ∆ασικό Φυτώριο  που λειτουργεί σύµφωνα 

µε τις νόµιµες προδιαγραφές  και είναι φυτοϋγιειονοµικά  ελεγµένα. 

• Κατά τα δυο πρώτα έτη παρουσιάζονται απώλειες της τάξης του 10% 

ανά έτος. 

 .



3. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ 

 

 

3.1. Σύνταξη µελέτης - τεχνικού δελτίου 

Η αµοιβή του µελετητή που προβλέπεται για σύνταξη οριστικής µελέτης αναδά-

σωσης χωρίς προµελέτη,  µε βάση την µε  αριθµό 67854/677/28-3-97 απόφαση του Υπ. 

Γεωργίας, σχετικά µε  «Κώδικας αµοιβής εκπονήσεως µελετών αναδασώσεως» (ΦΕΚ 

289Β/10-4-97) είναι : 

 

Α= 1276  x √Ε x λ x 0,70  

  

όπου   Α= Αµοιβή µελετητή 

 Ε = εµβαδόν έκτασης σε στρέµµατα 

 λ = συντελεστής του Ν. 696/74 που ισούται µε 0,0015 x (µ1 +µ2), 

            όπου µ1 και µ2 το ηµεροµίσθιο του ειδικευµένου εργάτη και τεχνίτη      

αντίστοιχα, χωρίς τις προσαυξήσεις. 

Η πλέον πρόσφατη τιµή για τα µι και µ2 είναι: µ1 = 56,45 € και µ2 = 74,76 €, από 

την οποία προκύπτει ότι λ= 0,19682  

Εποµένως, για Ε= 15 στρ.: 

 Α= 1276 x √15 x 0,19682 x 0,70 = 680,87 € 

 

 

3.2. Εδαφολογική ανάλυση 

Έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη µιας φυ-

τείας, αποτελεί  η σωστή επιλογή της τοποθεσίας, στην οποία αυτή θα εγκατασταθεί. Η 

µη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης, υπήρξε και η αιτία για την αποτυχία πολλών φυτειών 

που είχαν ιδρυθεί στα πλαίσια του προγράµµατος. Για  το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει 

υποχρεωτική η διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης πριν την έγκριση της επένδυσης, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να γίνεται µνεία αυτής στην µελέτη / τεχνικό δελτίο. Από την εδα-

φολογική ανάλυση θα πρέπει, να προκύπτει η καταλληλότητα της έκτασης για το δασο-

πονικό είδος που έχει επιλεγεί για φύτευση. 



Για τον προσδιορισµό της δαπάνης, ελήφθησαν τιµές από συναφείς ιδιωτικές επι-

χειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα και υπολογίσθηκε ο µέσος όρος αυτών.  

∆απάνη εδαφολογικής ανάλυσης : 85,00 €. 

  

 

3.3. Προπαρασκευή εδάφους 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την κατεργασία του εδάφους µε αναµόχλευση ή 

αυλάκωση µέχρι βάθους 0,50 m, µε αποµάκρυνση και εναπόθεση των προϊόντων εκσκα-

φής σε απόσταση έως 50 m.. Ο υπολογισµός γίνεται µε την παραδοχή, ότι χρησιµοποιεί-

ται  προωθητήρας D8, αλλά η δαπάνη καλύπτει τη χρήση οποιουδήποτε µηχανήµατος 

άλλου τύπου (άρθρο 2 Εισαγωγής της αριθ. 67854/677/28-3-97 απόφασης του Υπ. Γεωρ-

γίας ).  

Για τον προσδιορισµό της τιµής εφαρµογής, λαµβάνουµε τον µέσο όρο της δαπά-

νης ανά στρέµµα, όπως αυτή καθορίζεται από τα εγκεκριµένα τιµολόγια για κατεργασία 

εδάφους καλυπτόµενου από δασική και χορτολιβαδική βλάστηση αντίστοιχα.  

∆ασική βλάστηση 

Προωθητήρας D8 Η∆ (503) x 0,2 = 813,97 x 0.2 = 166,79 

Χορτολιβαδική βλάστηση 

Προωθητήρας D8 Η∆ (503) x 0,1 = 833,97 x 0.1 = 83,40 

∆απάνη ανά στρέµµα = (166,79 + 83,40 )/2 = 125,09 €  

 

 

3.4. Προµήθεια φυταρίων 

Η προµήθεια φυτών θα γίνεται από τα φυτώρια. Η επιλογή του δασοπονικού εί-

δους γίνεται, έχοντας υπόψη τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Θα πρέπει να ληφθεί µέρι-

µνα, ώστε το είδος που τελικά επιλέγεται να ανήκει σε αυτά που απαρτίζουν την φυτο-

κοινωνία στην οποία υπάγεται η έκταση. Σκόπιµο θα ήταν επίσης να λαµβάνεται υπόψη 

και η οικονοµική αξία του επιλεγόµενου είδους µε την αναφορά σε τυχόν προσδοκώµενα 

προϊόντα.  Στο συγκεκριµένο άρθρο, δεν χρησιµοποιείται τιµή που περιέχεται στις επί-

σηµες αναλύσεις τιµών, (ΠΡΣ) καθώς αυτή αφορά καλλωπιστικά  δενδρύλλια, ύψους 



τουλάχιστον 0,80 m.  Για τον προσδιορισµό της τιµής ελήφθη υπόψη η τιµή πώλησης 

των φυταρίων από ιδιωτικά φυτώρια 

∆απάνη φυτών ανά τεµ. 1,20 € και 3 € 

 

 

 3.5. Περίφραξη 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή περίφραξης, προκειµένου 

να προστατευθεί η νεοφυτεία από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, η οποία παρατηρείται σε 

πολλά σηµεία της χώρας. Στην παρούσα εργασία, η περίφραξη που µελετάται, στηρίζεται 

σε σιδηροπασσάλους πάχους 4 mm και ύψους 2 m,  στους οποίους  γίνεται έµπηξη  σε 

βάθος 40 cm του εδάφους,  ενώ το υπόλοιπο 1,60 m είναι υπέργειο. Οι πάσσαλοι τοποθε-

τούνται ανά 2,5 m, ενώ σε κάθε  τέταρτο πάσσαλο θα τοποθετείται αντηρίδα. Το συρµα-

τόπλεγµα έχει ύψος 1,5 m, ενώ  στη βάση και στο άνω άκρο του τοποθετείται από µια 

σειρά σύρµα ακανθωτό. 

Κατά την κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 

• Οι πάσσαλοι να είναι καλά εµπηγµένοι στο έδαφος 

• Να υπάρχει επαφή του συρµατοπλέγµατος µε το έδαφος, ώστε να απο-

φεύγεται  η είσοδος ζώων κάτω από το συρµατόπλεγµα. Όπου είναι αυτό 

δυνατό, θα πρέπει τα πρώτα 2-3 cm  του  συρµατοπλέγµατος να είναι µέ-

σα στο έδαφος. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση περίφραξης κοντά σε φυσικές 

προεξοχές του εδάφους ή αντικείµενα   (π.χ. βράχοι, ρείθρα δρόµων µέσω 

των οποίων θα µπορούσαν να εισέλθουν ζώα στη δασωµένη έκταση. 

 

Οι πάσσαλοι έχουν διαστάσεις 0,004 x (0,04+0,04) m  και ύψος 2 m,  οπότε κάθε 

πάσσαλος θα ζυγίζει (0,04 + 0,04) x 0,004 x 2 x (Ειδικό βάρος µορφοσιδήρου) = 0,0064 

x 7.860 = 5,03 Kg.  

 Ο συνολικός αριθµός των σιδηροπασσάλων θα είναι 490/2,5 = 196.  

 Ο υπολογισµός για τις αντηρίδες είναι 196/4 = 49.  Έχουµε  196+49 = 245 τεµά-

χια,  µε συνολικό βάρος 245 x 5,03 = 1.232,35 Κg. 



Η δαπάνη περιλαµβάνει  πάσσαλους από µορφοσίδηρο διατοµής και σχήµατος 

όπως παραπάνω, συµπεριλαµβανόµενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθε-

τηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή µε πάκτωση µε λίθους ή σε βάση από σκυρόδεµα (χω-

ρίς την αξία του).  

∆απάνη ανά κιλό πασσάλου 2,00 €. 

 

Η περίµετρος της έκτασης που θα δασωθεί είναι 490 m. ∆εδοµένου ότι το ύψος 

της περίφραξης είναι 1,5 m,  χρησιµοποιούνται συνολικά 490 x 1,5 = 735 τ.µ. πρόσοψης 

συρµατοπλέγµατος. 

Το συρµατόπλεγµα φέρει  τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από 

σύρµα κυµατοειδές (κατσαρό), τοποθετηµένο σε πασσάλους..  

∆απάνη ανά τετραγωνικό µέτρο  συρµατοπλέγµατος 2,00 €. 

 

 Το συνολικό µήκος του ακανθωτού σύρµατος είναι 490 x 2 = 980 MM. 

Το σύρµα είναι γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε γαλ-

βανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε δυο σειρές οριζόντιες,  

∆απάνη ανά τρέχον µέτρο (ΜΜ) 0,50 € 

 

 

 3.6. ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο 

           Η διάνοιξη νοείται σε έδαφος, στο οποίο προηγήθηκε κατεργασία και σε επιλεγ-

µένες θέσεις ή σε αποστάσεις κανονικού φυτευτικού συνδέσµου, µε ελάχιστες διαστάσεις 

0,30 x 0,50 m.   

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,07 x (111) = 0,07 x 14,24 = 1,00. 

∆απάνη ανά λάκκο 1,00 €  

 

 

  



3.7. Φύτευση φυτών. 

            Η φύτευση γίνεται σε επιλεγµένες θέσεις διάσπαρτα ή σε κανονικό φυτευτικό 

σύνδεσµο µε εργάτες. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η προστασία και συντήρηση των φυταρίων στο χώρο του έργου µε τη λή-

ψη των αναγκαίων µέτρων, όπως σκίαση, πότισµα, παράχωση κ.λ.π. 

• Η προσέγγιση των φυταρίων στις θέσεις φύτευσης. 

• Η διαµόρφωση των λάκκων 

• Η αφαίρεση των πλαστικών σάκων από τα βωλόφυτα ή η διαµόρφωση και 

τακτοποίηση µέσα στο λάκκο του ριζικού συστήµατος για τα γυµνόριζα. 

• Η επιλογή του χώµατος, που βρίσκεται γύρω από το λάκκο και η τµηµατι-

κή πλήρωση των λάκκων µε συµπίεση του χώµατος πλήρωσης µέχρι το 

ριζικό κόµβο. 

• Η διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, βάθους τουλάχιστον 0,10 m 

και εµβαδού 0,30 έως 0,50 m  σε περίπτωση χαµηλής φύτευσης, ή λοφί-

σκου σε περίπτωση υψηλής φύτευσης. 

 

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,10 x (111) = 0,10 x 14,24 = 1,42 

Επειδή η τιµή στα αντίστοιχα Τιµολόγια Αναδασωτικών Εργασιών περιλαµβάνει 

και την αντικατάσταση των απωλειών σε ποσοστό µέχρι 20%, η τιµή µονάδας µειώνεται 

ανάλογα, δεδοµένου ότι η σχετική  δαπάνη υπολογίζεται στο κεφάλαιο της συντήρησης.  

∆απάνη ανά φυτό  1,42 x 10/12 =  1,18 €  

 

 

 3.8. Λίπανση φυτών 

Αν και  σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων οι αναδασώσεις κατά κανόνα δεν λιπαίνονται και δεν ποτίζονται (βλ. σχετική εγκύ-

κλιο µε αριθµό  85209/25-01-06),  θεωρούµε επιβεβληµένο τον υπολογισµό της δαπάνης 

ενός  ελάχιστου αριθµού ποτισµάτων και λιπάνσεων. Η ενέργεια µας αυτή τεκµηριώνεται 

κατά την άποψη µας από: 



• Την απαίτηση από πλευράς της ∆ασικής Υπηρεσίας για την επιτυχή ανά-

πτυξη της φυτείας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, σε συνδυασµό µε την 

επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση. 

• Την εύλογη απαίτηση του επενδυτή για το βέλτιστο οικονοµικό αποτέλε-

σµα σε µακροπρόθεσµη βάση. 

Η εργασία λίπανσης περιλαµβάνει την αξία 100 gr λιπάσµατος και την εργασία 

διασποράς του λιπάσµατος  στο λάκκο του φυτού.  

∆απάνη ανά φυτό 0,90 €  

 

 

3.9. Πότισµα φυτών 

Αµέσως µετά τη φύτευση, το φυτό πρέπει να ποτιστεί προκειµένου να αντεπεξέλ-

θει καλύτερα στο σοκ της µεταφύτευσης. 

Στη σχετική δαπάνη περιλαµβάνονται: 

• Η αξία του νερού ή δαπάνη άντλησης (15 kg ανά φυτό και πότισµα) 

• Η µεταφορά του νερού στο χώρο της φυτείας και σε µέση  απόσταση κατά 

παραδοχή  περίπου πέντε (5) Km. 

• Η διανοµή του νερού στα φυτά 

• Η φθορά και απόσβεση των χρησιµοποιούµενων υλικών 

 

α) Νερό                                                          0,015  x (021)     0,015 x 2,41 = 0.04 

β) Εργάτης ανειδίκευτος                   (111) h 0,008 x (111) = 0,008 x 14,24 = 0.11 

γ) Αυτοκίνητο βυτιοφόρο  6tn                      Η∆ (510)/1700 = 222,67/1700 = 0,13 

                                                                                                                            0,28 

               ∆απάνη ανά φυτό: 0,28 € 

 

 



4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 

 4.1.Αναπλήρωση φυτών 

 Προβλέπεται αναπλήρωση φυτών,  σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθµού 

τους, κατά τα δυο  πρώτα έτη,. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις επιµέρους εργασίες της 

προµήθειας φυτών (παρ.3.4.)  και  της φύτευσης (παρ. 3.7). 

 ∆απάνη ανά φυτό   1,20 + 1,18  = 2,38 € και  

 ∆απάνη ανά φυτό   3,00 + 1,18  = 4,18 € 

 

 

 4.2. ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος  

             Μολονότι η εργασία κοστολογείται κατά τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης, θε-

ωρούµε ότι µε τις χειµερινές βροχές η λεκάνη καταστρέφεται και είναι εποµένως ανα-

γκαία η διάνοιξή της µετά το πέρας τους.  

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,025 x (111) = 0,025 x 14,24 = 0.36 

∆απάνη ανά φυτό: 0,36 €. 

   

  

4.3. Πότισµα φυτών 

Το χρονικό διάστηµα του ποτίσµατος, καθορίσθηκε παρατηρώντας το οµβροθερ-

µικό διάγραµµα περιοχών που ανήκουν σε διάφορες κλιµατολογικές περιοχές και λαµβά-

νοντας το µέσο όρο της διάρκειας της ξηροθερµικής περιόδου, ο οποίος υπολογίστηκε σε 

έξι (6) µήνες.  

Έτσι, ξεκινώντας τα ποτίσµατα ένα µήνα ύστερα από την έναρξη της ξηροθερµι-

κής περιόδου και  ολοκληρώνοντάς τα  ένα µήνα πριν από το τέλος της και υπολογίζο-

ντας ένα πότισµα ανά µήνα, προκύπτει ότι  έχουµε συνολικά πέντε (5) ποτίσµατα ανά 

φυτό και έτος για τα δυο (2) πρώτα έτη. 

 ∆απάνη ανά φυτό:  0,28 €  

 

    



4.4. Σκάλισµα φυτών 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης παρεδαφιαίας 

βλάστησης σε έκταση 1,00 m
2
 γύρω από κάθε φυτό και βάθος 0,10 m.. 

Εργάτης ανειδίκευτος (111) h 0,035 x (111) = 0,035 x 14,24 = 0,50 

∆απάνη ανά φυτό:  0,50 €  

 

 

4.5. Λίπανση φυτών 

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ. 3.9. Η εργασία πραγµατοποιείται κατά 

τα δυο πρώτα έτη από την ίδρυση της φυτείας. 

Τιµή ανά φυτό:  0,90 €  

 



5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 5.1. Εργασίες δάσωσης 

5.1.1. Σύνταξη µελέτης - συµπλήρωση τεχνικού δελτίου: κατ’  αποκοπή 

5.1.2. Εδαφολογική ανάλυση : κατ’ αποκοπή 

5.1.3.Προπαρασκευή εδάφους: 15 στρ. 

5.1.4. Προµήθεια φυτών:  15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.1.5. Περίφραξη 

 5.1.5.1. Πάσσαλοι περίφραξης  245 τεµ x 5,03 Kg = 1.232,35 Κg 

 5.1.5.2. Συρµατόπλεγµα 490 m x 1,5 m = 735 τ.µ. 

 5.1.5.3. Σύρµα ακανθωτό 490 m x 2 = 980 MM 

5.1.6. ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28  

           = 420 τεµ.) 

51.7. Φύτευση φυτών: 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.)  

5.1.8. Λίπανση φυτών: 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.1.9. Πότισµα φυτών  15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

 

 

5.2. Εργασίες συντήρησης (ανά έτος) 

 5.2.1. Αναπλήρωση φυτών 15 x 100 x 0,1 = 150 τεµ. (15 x 28 x 0,1 = 42 τεµ.) 

 5.2.2. ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 

420 τεµ.) 

5.2.3. Πότισµα φυτών 15 x 100 x 5 = 7.500 τεµ. (15 x 28 x 5 = 2.100 τεµ.) 

5.2.4.Σκάλισµα φυτών 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.) 

5.2.5.Λίπανση φυτών 15 x 100 = 1.500 τεµ. (15 x 28 = 420 τεµ.)



6. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

α/α Περιγραφή εργασίας Έτος α/α Περιγραφή εργασίας Έτος 

1 Σύνταξη τεχνικού δελτίου 0 1 Αναπλήρωση φυτών 1-2 

2 Εδαφολογική ανάλυση 0 2 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος 1-2 

3 Προπαρασκευή εδάφους 0 3 Πότισµα φυτών 1-2 

4 Προµήθεια φυτών 0 4 Σκάλισµα φυτών 1-5 

5 Περίφραξη 0 5 Λίπανση φυτών 1-2 

6 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργα-

σµένο 
0 

   

7 Φύτευση φυτών 0    

8 Λίπανση φυτών 0    

9 Πότισµα φυτών 0    



7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

7.1. ∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ) 

 

7.2. ∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)  

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σύνταξη τεχνικού δελτίου

∆/γή 

67854/677/97 

Υπ. Γ. 

τεµ. 680,87 1,00 680,87

2. Εδαφολογική ανάλυση Τ.Ε. τεµ. 85,00 1,00 85,00

3 Προπαρασκευή εδάφους
ATAE 

1110+1120
στρ. 125,09 15,00 1.876,35

4 Προµήθεια φυτών Τ.Ε. τεµ. 1,20 1.500,00 1.800,00

5 Πάσσαλοι περίφραξης ΟΙΚ  64.41 Kg 2,00 1.232,35 2.464,70

6 Τοποθέτηση συρµατοπλέγµατος ΟΙΚ  64.47 τ.µ. 2,00 735,00 1.470,00

7 Σύρµα αγκαθωτό ΟΙΚ. 64.46 MM 0,50 980,00 490,00

8 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο ΑΤΑΕ 2212 τεµ. 1,00 1.500,00 1.500,00

9 Φύτευση φυτών ΑΤΑΕ 3112 τεµ. 1,18 1.500,00 1.770,00

10 Λίπανση φυτών ΠΡΝ-ΣΤ.3.1. τεµ. 0,90 1.500,00 1.350,00

11 Πότισµα φυτών ΑΤΑΕ 4300 τεµ. 0,28 1.500,00 420,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.906,92

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σύνταξη τεχνικού δελτίου

∆/γή 

67854/677/97 

Υπ. Γ. 

τεµ. 680,87 1,00 680,87

2. Εδαφολογική ανάλυση Τ.Ε. τεµ. 85,00 1,00 85,00

3 Προπαρασκευή εδάφους
ΑΤΑΕ 

1110+1120
στρ. 125,09 15,00 1.876,35

4 Προµήθεια φυτών Τ.Ε. τεµ. 3,00 420,00 1.260,00

5 Πάσσαλοι περίφραξης ΟΙΚ  64.41 Kg 2,00 1.232,35 2.464,70

6 Τοποθέτηση συρµατοπλέγµατος ΟΙΚ  64.47 τ.µ. 2,00 735,00 1.470,00

7 Σύρµα αγκαθωτό ΟΙΚ. 64.46 MM 0,50 980,00 490,00

8 ∆ιάνοιξη λάκκων σε έδαφος κατεργασµένο ΑΤΑΕ 2212 τεµ. 1,00 420,00 420,00

9 Φύτευση φυτών ΑΤΑΕ 3112 τεµ. 1,18 420,00 495,60

10 Λίπανση φυτών ΠΡΝ-ΣΤ.3.1. τεµ. 0,90 420,00 378,00

11 Πότισµα φυτών ΑΤΑΕ 4300 τεµ. 0,28 420,00 117,60

ΣΥΝΟΛΟ 9.738,12



7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 1-2 

 

7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 1-2 

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Αναπλήρωση φυτών

Τ.Ε. + 

ΑΤΑΕ 

3112

τεµ. 2,38 150,00 357,00

2 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 1.500,00 750,00

3 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος
ΑΤΑΕ 

4200
τεµ. 0,36 1.500,00 540,00

4 Πότισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4300
τεµ. 0,28 7.500,00 2.100,00

5 Λίπανση φυτών
ΠΡΝ- 

ΣΤ.3.1.
τεµ. 0,90 1.500,00 1.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.097,00

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Αναπλήρωση φυτών

Τ.Ε. + 

ΑΤΑΕ 

3112

τεµ. 4,18 42,00 175,56

2 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 420,00 210,00

3 ∆ιαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος
ΑΤΑΕ 

4200
τεµ. 0,36 420,00 151,20

4 Πότισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4300
τεµ. 0,28 2.100,00 588,00

5 Λίπανση φυτών
ΠΡΝ- 

ΣΤ.3.1.
τεµ. 0,90 420,00 378,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.502,76



7.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (100 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 3-5 

 

 

7.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (28 ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ), ΕΤΗ 3-5 

 

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

`1 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 1.500,00 750,00

ΣΥΝΟΛΟ 750,00

α/α Εργασία
Κωδ. 

Άρθρου

Μονάδα 

Μέτρησης

Τιµή 

µονάδας
Ποσότητα

Σύνολο 

∆απάνης

1 Σκάλισµα φυτών
ΑΤΑΕ 

4100
τεµ. 0,50 420,00 210,00

ΣΥΝΟΛΟ 210,00



8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

  

Θα πρέπει για µια ακόµη φορά να επαναληφθεί, ότι οι υπολογισµοί που προηγήθηκαν 

είναι υποθετικοί και αναφέρονται σε ενδεικτικές περιπτώσεις. Στην πράξη, κάθε περί-

πτωση έχει τις δικές της ιδιοµορφίες, που ποικίλουν ανάλογα µε το δασοπονικό  είδος και 

το συγκεκριµένο τόπο που θα εγκατασταθεί η φυτεία. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, 

οι ενδεικτικές ανά εκτάριο δαπάνες για φυτείες µε 1000 και 280 φυτά ανά εκτάριο  αντί-

στοιχα είναι: 

 

 

• Περίπτωση φυτείας µε 1000 φυτά/εκτάριο 

                        ∆απάνες δάσωσης:    9.271,28 €/Ηα* 

  ∆απάνες συντήρησης (δυο πρώτα έτη µετά τη δάσωση): 3.398,00 €/Ηα 

∆απάνες συντήρησης (για τα τρία επόµενα έτη):      500,00 €/Ηα 

   

 

• Περίπτωση φυτείας µε 280 φυτά/εκτάριο 

                        ∆απάνες δάσωσης: 6.492,08 €/Ηα* 

  ∆απάνες συντήρησης (δυο πρώτα έτη µετά τη δάσωση): 1.001,84 €/Ηα 

∆απάνες συντήρησης (για τα τρία επόµενα έτη): 140,00 €/Ηα 

 

Σε περίπτωση που δεν υπολογισθούν δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης, οι ανω-

τέρω δαπάνες διαµορφώνονται ως εξής: 

  

• Περίπτωση φυτείας µε 1000 φυτά/εκτάριο 

             Εργασίες εγκατάστασης φυτείας: 6.321,48 €/Hα 

 

• Περίπτωση φυτείας µε 280 φυτά/εκτάριο 

             Εργασίες εγκατάστασης φυτείας: 3.542,28 €/Hα 

 



Τέλος, είναι σκόπιµο να αναφερθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

 

• Προτείνεται να καταστεί υποχρεωτική η σύνταξη µελέτης για όλες τις ε-

κτάσεις ανεξαρτήτως εµβαδού. 

• Ο υποψήφιος επενδυτής, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν δε-

σµεύσεις και περιορισµούς που βαρύνουν την έκταση και δεν άπτονται 

περιβαλλοντικών αιτίων. Τέτοιες δεσµεύσεις είναι π.χ. η προβλεπόµενη 

απαλλοτρίωση της έκτασης,  η υπαγωγή της σε δεσµεύσεις αρχαιολογικού 

αντικειµένου,  η διέλευση γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος 

κ.λ.π. 

  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ* ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (1000 ΦΥΤΑ 

ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ) - €/Ηα 

9.271,28 6.321,48 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (1000 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 1-2 

€/Ηα 

 

3.398,00 

 

3.398,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (1000 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 3-5 

€/Ηα 

500,00 500,00 

   

∆ΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 ΦΥΤΑ 

ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ) - €/Ηα 

6.492,08 3.542,28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 1-2 

€/Ηα 

1.001,84 1.001,84 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (280 

ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ), ΕΤΗ 3-5 

€/Ηα 

140,00 140,00 

 

*Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη σχετικά µελέτη τεκµηριώνεται η ανάγκη κατασκευής περί-

φραξης για την επιτυχή ανάπτυξη της φυτείας 
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