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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΔΑΣΩΝ 
Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Τίτλος υπό – δράσης  
Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.6.1 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση επιδιώκει την ενίσχυση των ΟΤΑ, καθώς και των ιδιωτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι δασών και 
δασικών εκτάσεων, εντός της περιοχής παρέμβασης, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην διαχείριση 
των εκτάσεων αυτών και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση και προστασία των 
δασών τους από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς η προληπτική προστασία των δασών είναι 
οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση από την αποκατάσταση των ζημιών. Επιπλέον, η ανάγκη 
διατήρησης της καλής κατάστασης των δασικών αυτών εκτάσεων, επιτάσσει την ανάπτυξη ικανοτήτων 
έγκαιρης αντίληψης και πρόληψης της εξάπλωσης παθογόνων/ εισβολέων ειδών, καθώς αυτοί συνιστούν 
απειλή για την βιοποικιλότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρσή τους και λόγω της κλιματικής 
αλλαγής.  

Ενισχύονται η προμήθεια και η εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεπισκόπησης και του συναφούς 
λογισμικού για την έγκαιρη ανίχνευση & εντοπισμό των απειλών στις δασικές εκτάσεις, η προμήθεια και η 
εκπαίδευση στη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων καταπολέμησης/ 
αντιμετώπισης απειλών κατά των δασικών οικοσυστημάτων, οι πρωτοβουλίες ίδρυσης – ενίσχυσης, 
οργάνωσης και εκπαίδευσης εποπτευόμενων από τους ΟΤΑ φορέων προστασίας των δασών (εθελοντικές 
οργανώσεις, κλπ), καθώς και η εφαρμογή σχεδίων πρόληψης – διαχείρισης βιοτικών και αβιοτικών απειλών.  

Ειδικότερα στον τομέα της πρόληψης, οι επιλέξιμες ενέργειες μπορεί να αφορούν στην κατασκευή ή/και 
συντήρηση προστατευτικών υποδομών (δασικά μονοπάτια, δασικές οδούς αντιπυρικής προστασίας, σημεία 
υδροδότησης, συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων 
υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης, αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία 
ασυνέχειας της καύσιμης ύλης, κλπ), καθαρισμούς  παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίησης της 
δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών, εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και 
συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού και λογισμικού τηλεπισκόπησης, κλπ. Η υπο-δράση περιλαμβάνει επίσης και την 
κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και 
διάβρωσης των εδαφών. 

Τα δασοτεχνικά έργα σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις των ΟΤΑ και των λοιπών αναφερόμενων 
φορέων στο άρθρο 100 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, θα υλοποιηθούν στη βάση Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Α΄ ή Β΄ βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί 
στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
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ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών (άρθ. 34 του Καν. (ΕΕ) 702/2014). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 600.000€. 

 


