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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 ¨Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Oργανα ¨ (ΦΕΚ
137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως αυτός ισχύει.
3. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/29-11-07 με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (ΠΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία συγκροτείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ.
5. Την Υπουργική Απόφαση αρ. 11246/30-12-2009 (ΦΕΚ 14 τΒ΄ 15-1-2010) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΑΑΤ με αριθμό 5585/27-8-2010 (ΦΕΚ
1492, τ.Β΄,6-9-2010) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ του ΠΑΑ 2007-2013 στις Υπηρεσίες...
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
7. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια των Μέτρων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:
•
•

Τα Δασαρχεία των Νομών και τις Δ/νσεις Δασών των Νομών χωρίς Δασαρχεία και
Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο:
του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» –
Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων
πλημμυρών» και Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα
αποκατάστασης καμένων εκτάσεων».
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων
(δημόσια έργα) του μέτρου 226:
Για τη Δράση 2: Φυτοτεχνικά και τεχνικά έργα, όπως προσδιορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου
Για τη Δράση 3: Αναδασώσεις –
φυτοτεχνικά και τεχνικά έργα αποκατάστασης, όπως
προσδιορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου, εκτός του εδαφίου 1.
Οι προτάσεις, που θα επιλεγούν προς ένταξη, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή), που διατίθεται για τη
χρηματοδότηση πράξεων με την παρούσα επιστολή, είναι 22.500.000€ για τη Δράση 2 και
93.600.000€ για τη Δράση 3.
Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ενδεικτικά ως εξής:

Δασικές Υπηρεσίες
ΟΤΑ

Δράση 2
17.500.000
5.000.000

Δράση 3
72.800.000
20.800.000

Η κοινοτική συμμετοχή των εν λόγω δράσεων είναι σύμφωνη με το άρθρο 70, παρ. 3 & 4 του νόμου
1698/2005 και τα αναγραφόμενα στο ΠΑΑ.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν
σε μελέτες αναδάσωσης για την αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου 226,
«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» (Δράσεις 2 και 3),
του Άξονα 2, «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ).
Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Αίτησης και το Τεχνικό Δελτίο
Πράξης (ΤΔΠ) Υποδομών, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται. Κάθε φάκελος υποβολής
αίτησης θα περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης Υποδομών.
2. Συμπληρωμένο Δελτίο Συμπληρωματικών Πληροφοριών ανά Δράση, όπως αυτά
επισυνάπτονται.
3. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της
προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της
τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
4. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (όπου απαιτείται).
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5. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του και Διαχειριστικό Σχέδιο Λειτουργίας του συνολικού έργου.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει,
πριν την ολοκλήρωση του έργου, να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία
συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η
δέσμευση αυτή θα συμπεριληφθεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
6. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:
• Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/ες για το Υποέργο/α της προς ένταξη Πράξης
• Προϋπολογισμός μελέτης/ών με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο ένταξης τιμολόγια.
• Τεύχη δημοπράτησης.
• Άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται.
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση ή σχετική απαλλαγή.
• Άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη φύση του υποέργου/ων της
προτεινόμενης Πράξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ΤΔΠ απορρίπτονται.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
επιστολής και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Δασών, Χαλκοκονδύλη
31, Τ.Κ. 10164, Αθήνα, τις ώρες από 08:00 έως 15:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι
δυνατό να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία
πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Η διαδικασία που τηρείται για την επιλογή και έγκριση των πράξεων στο ΠΑΑ αναλύεται ως
ακολούθως:
1. Υποβολή της πρότασης στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Τα ΤΔΠ πρέπει να είναι
ενυπόγραφα, συμπληρωμένα με σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για
την εξέτασή τους έγγραφα.
2. Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την
επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος κριτήρια χρηματοδότησης πράξεων και
ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογείται η
πληρότητα της αίτησης, με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από το
Δικαιούχο, και στο δεύτερο η πληρότητα – σκοπιμότητα – ωριμότητα - τήρηση εθνικών και
κοινοτικών κανόνων της πρότασης. Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου της αξιολόγησης, ανά
κριτήριο, καταγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες Λίστες: Λίστα ελέγχου πληρότητας
αίτησης χρηματοδότησης και Φύλλο αξιολόγησης της πράξης.
3. Τα υποβαλλόμενα ΤΔΠ θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων διακρίνονται σε τέσσερεις κατηγορίες, ως ακολούθως:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας κριτηρίων
εξετάζονται η σαφήνεια και η πληρότητα περιγραφής της πρότασης, η ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης, σε σχέση με το
φυσικό αντικείμενο.
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας κριτηρίων εξετάζονται η
κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης και η κάλυψη ειδικά κριτήρια κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, καθώς και
χωροταξικών κριτηρίων προτεραιότητας, ανάλογα με τις κατηγορίες πράξεων.
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας
κριτηρίων εξετάζονται η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις
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4.

5.

δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, η τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των
κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον, καθώς και η συμβατότητα με τις οριζόντιες πολιτικές.
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας κριτηρίων εξετάζεται το στάδιο
εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ).
Εφόσον η αξιολόγηση αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την
χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με
τεκμηρίωση των λόγων της απόρριψης.
Η Απόφαση έγκρισης για χρηματοδότηση των πράξεων εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα
Δασών. Στην εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι όροι-υποχρεώσεις του
Δικαιούχου, με βάση το εγκεκριμένο ΤΔΠ, καθώς και το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
ΠΑΑ και την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
Η ένταξη των πράξεων γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της
παρούσας επιστολής.

Ο Φορέας έκδοσης της πρόσκλησης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής επιμέρους στοιχείων της
πρόσκλησης, ενημερώνοντας, σε κάθε περίπτωση, τους δικαιούχους, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΑ,
http://www.agrotikianaptixi.gr.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των ΤΔΠ, για τις
πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για απαιτούμενα έγγραφα που
απαιτούνται να συνυποβληθούν με το ΤΔΠ και άλλες ειδικές πληροφορίες, μπορούν να
απευθύνονται:
1. Στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ, http://www.agrotikianaptixi.gr. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος
αποτελεί βασικό εργαλείο ενημέρωσης του συνόλου των ενδιαφερομένων σε θέματα που
αφορούν το ΠΑΑ και ανακοινώνεται σε αυτό κάθε σχετική πληροφορία.
2. Στα τηλέφωνα
• Δ/νση Αναδασώσεων & Ο.Υ., Χαλκοκονδύλη 31. Αθήνα, τηλ: 210 2124637 Κ. Λούκα.
• ΕΥΔ ΠΑΑ, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα, τηλ: 210 5275088 κ. Τσάρα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ
Συνημμένα:
1. Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 226 στο Πρόγραμμα
2. Υπόδειγμα αίτησης υποβολής Πρότασης
3. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
4. Δελτίο Συμπληρωματικών Πληροφοριών Δράσης 2
5. Δελτίο Συμπληρωματικών Πληροφοριών Δράσης 3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών Νομών χωρίς Δασαρχεία
2. Ο.Τ.Α.

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Μωραΐτη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Αλεξόπουλου
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών
5. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
7. ΕΥΔ ΠΑΑ
8. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β4
9. Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων

