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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ& ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος
Πληρ.: Ρεβ. Μπατμάνογλου
            Δ. Παϊταρίδου 
Τηλ.: 213 1512 111, 
          213 1512 211
e-mail: r.batmanoglou@prv.ypeka.gr,
              d.paitaridou@prv.ypeka.gr 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και 
στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση 
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την 
αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές  
καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες 
όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,όπως 
ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/46493/1632
Ηµ/νία: 13/05/2021
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 
(ΕL L 347/320).

4.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487), όπως ισχύει, 
και ιδιαίτερα το άρθρο 21. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και 
του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής 
της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

6. Τη με αρ. πρωτ. ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (Β΄5968), αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”». 

7. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύουν

8. Τη με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (Β΄1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τη με αριθμό 1921/2018 (Β΄2597) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ορισμός της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καιτων Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων 
Φορέων Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς».

10. Τη με αρ. πρωτ. 4637/1-7-2019 (Β΄ 2834) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τη σχετική «Διόρθωση Σφαλμάτων» 
(Β΄ 3072) «Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 
του Μέτρου Μ 08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την 
περίοδο 2014-2020»
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11. Τη με αρ. πρωτ. 1167/110677/20-5-2019 (Β΄2060) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

12. Τη με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-7-2019 (ΥΟΔΔ 510) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας».

13. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 
6ΘΥΤ4653Π8-ΧΛ4) πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4 
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 
και καταστροφικών συμβάντων», όπως τροποποιήθηκε με τις: 

α) με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/22532/635/27-02-2020 (ΑΔΑ: Ω2Τ44653Π8-1ΨΒ), 

β) με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/31021/911/26-3-2020 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 65Α74653Π8-9ΞΨ) 

γ) με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34164/984/7.4.2020 (ΑΔΑ: 90Γ24653Π8-Ω3Φ)

14.α) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/56702/1654/16.06.2020 έγγραφο «Διευκρινήσεις για τις 
προσκλήσεις των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020»

β) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/112236/3428/20.11.2020 έγγραφο «Διευκρινήσεις για τις 
προσκλήσεις των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020»

γ) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/121562/3713/17.12.2020 έγγραφο «Διευκρινήσεις για τις 
προσκλήσεις των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020»

15.Τις αιτήσεις στήριξης για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
υποβλήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΟΠΣΑΑ).

16.Την αξιολόγηση, μέσω ΟΠΣΑΑ, των προτάσεων από τις ορισθείσες Επιτροπές 
Αξιολόγησης, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

17.Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ και 
στον σχετικό πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/17623/519/22.02.2021.

18. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του διοικητικού 
ελέγχου όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ και στον σχετικό πίνακα προσωρινών 
αποτελεσμάτων.

19. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ και στον 
οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων  που εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/42394/1326/29.04.2021 (ΑΔΑ: 60Χ14653Π8-Ψ48). 
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Αποφασίζουμε 

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης), 

στη Δράση 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει 

πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές  καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η 

υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους», του Υπομέτρου 8.4: 

«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 

καταστροφικών συμβάντων»,  του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών 

και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανώντων πράξεων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων 

ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει 

ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το 

αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνονται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 10.770.145,99 €. 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να 

υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, 

καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης 

ένταξης, ο ΕΦΔ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της ένταξής 

της,με σχετική τροποποίηση της παρούσας απόφασης ένταξης.
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Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, υλοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ 

του ΠΑΑ 2014-2020, την/ις εγκύκλιο/ους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και το ειδικό θεσμικό 

πλαίσιο εφαρμογής της πράξης.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια 

εθνικά και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020, την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δικαιούχοι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠΕΝ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού 
    (κου Γ. Αμυρά)

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
α)Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
β)Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
γ) Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
α) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
β) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
γ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ
    ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ
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4. ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι πράξεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 
αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται, από το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει, από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής της πράξης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, από τη Γενική 
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους 
υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 
(δεκαοκτώ) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε 
περίπτωση όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση 
υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 
προειδοποιητική επιστολή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η 
παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών 
αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να 
επιφέρουν την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός 
συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν 
λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία περιλαμβάνονταν. 

(ii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, 
στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν 
ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνουν έγκριση από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης 
δημοσίων συμβάσεων, με κοινοποίηση της προαναφερθείσας έγκρισης στη Γενική 
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Στις περιπτώσεις 
αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να 
αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική 
υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
θεσμικό πλαίσιο του μέτρου/υπομέτρου/δράσης.

(v) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ 
με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα 
δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και των δεικτών.

(vi)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις 
σχετικές διατάξεις.

(vii) Να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του 
ΠΑΑ ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για 
λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη καθορισμένων 
στόχων και προτεραιοτήτων.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στη 
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και στη Διεύθυνση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω των αιτήσεων πληρωμής.

(ii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον αρμόδιο ΕΦΔ και 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία για τους 
δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων 
πόρων.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ 2014-2020 και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις από όλα τα αρμόδια 
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους 
χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να 
διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων: 

α) Για πράξεις που περιλαμβάνουν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, 
εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή να μην επέλθει:
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 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της 
περιοχής προγράμματος

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία 
παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή 
των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της 
πράξης.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΠΑΑ ή από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ή από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης, από την Δ.Α. ή από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ή από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 
111 του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ 
που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και του ΕΦΔ. 

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση 
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και 
προθεσμιών.

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση 
των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1

Α/Α
Κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 2014-
2020

ΤίτλοςΠράξης/Υποέργου Δικαιούχος

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

(Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη) (€)

Επιλέξιμη 
Δημόσια 

Δαπάνη (€)

Μη 
επιλέξιμες 

λοιπές 
αξίες (€)

1 0021840876

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΟΡΟΥΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΔΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 1.801.849,92  1.801.849,92 -

2 0021846670

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ 
"ΡΑΧΕΣ" ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

890.000,00  890.000,00 -

3 0021824678
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ 
"ΒΛΑΧΙΚΑ" ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.925.000,00  1.925.000,00 -

4 0021841071 AΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΔΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 342.284,88  342.284,88 -

5 0021835872
AΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΔΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 995.133,25  995.133,25 -

6 0021841279
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΔΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 638.279,23  638.279,23 -

7 0021826078
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ  328.825,93  328.825,93 -
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8 0021842474

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 180 ΣΤΡ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΦΑΝΤΑΡΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΜΙΓΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

615.000,00  615.000,00 -

9 0021846687

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 & 25" ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.022.000,00  1.022.000,00 -

10 0022004680
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΡΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 73.802,00  73.802,00 -

11 0021845277

«ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΛΑΚΑΝΟ Δ.Κ. 
ΜΑΛΛΩΝ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  665.310,00  665.310,00 -

12 0021993879

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΠΕΖΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ& ΝΗΣΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ  577.434,36  577.434,36 -

13 0021839276

ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ)- 
ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 215.226,42  215.226,42 -

14 0021844874

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
΄΄ΚΟΛΕΚΤΡΟ΄΄ ΤΩΝT.Κ. ΜΥΡΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΓΔΟΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  680.000,00  680.000,00 -

 ΣΥΝΟΛΟ:  10.770.145,99 10.770.145,99  

ΑΔΑ: 9ΝΖ34653Π8-Ω55
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