
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ   ΤΩΝ   ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

 

 

 

Α.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2. Παρεµβάσεις στο επίπεδο µεταποίησης και εµπορίας 
του Πρωτογενούς Γεωργικού και ∆ασικού προϊόντος  

ΜΕΤΡΟ   2.2 Βελτίωση της Υλοτόµησης, Μεταποίησης και 
εµπορίας των ∆ασοκοµικών προϊόντων  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Ιδιώτες  επιχειρηµατίες , δασικοί συνεταιρισµοί, 
µεµονωµένοι  δασεργάτες, ιδιώτες ασχολούµενοι  µε  
δασικές εργασίες 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2001-2006 

ΠΕ∆ΙΟ / Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 122 Βελτίωση της συγκοµιδής, µεταποίησης και 
εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

του Μέτρου
% Σ.Κ. % ∆.∆. % Σ.Κ. % ∆.∆. 

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 94.234.574   7,14%   2,65%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 42.405.558   3,21% 7,14% 1,19% 1,99% 

 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 29.457.948 69,47% 2,23% 4,96% 0,83% 1,38% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  12.947.610 30,53% 0,98% 2,18% 0,36% 0,61% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 51.829.016   3,93%   1,46%   

 ∆ανεισµός             

 
 

 



 

 
Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ – 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

Ένα από τα προβλήµατα που  πρέπει να αντιµετωπίσει η σύγχρονη ελληνική 

∆ασοπονία είναι ο εκσυγχρονισµός της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ∆ασών. Τα 

στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η ∆ασική Υπηρεσία δείχνουν ότι η παραγωγή της 

ξυλείας είναι ελλειµµατική και ότι η συνολική παραγωγή  στα  δασικά προϊόντα βαίνει 

συνεχώς µειούµενη κάθε έτος. Το ποσό που δαπανάται ετησίως  για την εισαγωγή 

ξυλείας και προϊόντων ξύλου ανέρχεται στο ποσό των 220 δισ. δρχ. Στο τοµέα των  

συγκοµιστικών  εργασιών  εργάζονται  σήµερα  24.000 άτοµα µε τάσεις συνεχούς 

µείωσης ( η απογραφή των δασών κατέγραψε το 1990 30.000 άτοµα ) και η 

απόληψη  του λήµµατος από τα  ελληνικά παραγωγικά  δάση  ανέρχεται στα 

2.000.000 m3  εκ των οποίων το 1.200.000m3 είναι καυσόξυλα. ∆ηλαδή υπάρχει µια 

σχέση 60:40 µεταξύ καυσόξυλων και τεχνικού ξύλου. Ο εµπορεύσιµος όγκος των 

δασών ανέρχεται σε 138 εκατ. κυβικά. 

 

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ.  

Το συγκεκριµένο Μέτρο 2.2. εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 "παρεµβάσεις στο 

επίπεδο µεταποίησης και εµπορίας του πρωτογενούς Γεωργικού και ∆ασικού Προϊόντος" 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθριου 

2000-2006". 

Οι στόχοι του Μέτρου συνάδουν µε τον άξονα προτεραιότητας στον οποίο 

εντάσσεται και αποβλέπουν: 

α)  Στον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασών και ειδικότερα 

την ορθολογική οργάνωση της διαδικασίας µεταποίησης και διακίνησης των δασικών 

προϊόντων. 

β)  Στην αύξηση της δασικής παραγωγής. 

γ)  Στην ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής µε νέο καθορισµό αναλογίας 

καυσόξυλα/ τεχνικό ξύλο 40:60 χωρίς όµως µείωση της παραγωγής 

καυσόξυλων των οποίων η ζήτηση αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

δ)   Στην αύξηση των θέσεων  απασχόλησης. 

ε)   Στην αποτελεσµατική λειτουργία  των δασικών συνεταιρισµών  εργασίας. 



στ)  Στην ενθάρρυνση της απασχόλησης στην ∆ασοπονία  η οποία µπορεί να 

προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στους ορεινούς πληθυσµούς. 

ζ)  Στην βελτίωση του εισοδήµατος αυτών που απασχολούνται µε την δασική 

παραγωγή. 

η)  Στον περιορισµό της αστυφιλίας. 

θ)   Στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Αναλυτικότερα το Μέτρο προβλέπει δύο κύριες ∆ράσεις : 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

♦ υλοτοµικά εργαλεία  

♦ εργαλεία αποφλοίωσης και τεµαχισµού 

♦ εργαλεία  αποκοµιδής  και  µεταφοράς δασικών  προϊόντων. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Α.  Υλοτόµησης (αλυσοπρίονα µεγάλης ιπποδύναµης, αλυσοπρίονα µικρής 

ιπποδύναµης, πλάστιγγες και ζυγαριές, εξοπλισµός δασεργατών) 

Β.  Αποφλοίωσης – Τεµαχισµού (µηχανήµατα αποφλοίωσης, τεµαχισµού, 

πρίσης και θρυµµατισµού, εργαλεία αποφλοίωσης και τεµαχισµού, κλαδευτικό 

συγκρότηµα) 

Γ.  Αποκοµιδής - Μεταφοράς ∆ασικών Προïόντων (αυτοκινούµενος 

µετατοπιστής, αυτοκινούµενος φορτωτής, δασικός ελκυρτήρας , µηχανισµοί 

φόρτωσης, µηχανισµοί µετατόπισης, ηµιεναέρια, µεταφορά, αγορά ζώων 

σύρσης, αγορά ζώων φόρτου). 

 

2. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  

♦ χώροι αποθήκευσης δασικών προïόντων στο δάσος και υλικών υλοτοµίας 

♦ προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας 

♦ δηµιουργία και εκσυγχρονισµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρώτης 

επεξεργασίας ξύλου. 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Α.  Αποθήκευσης ∆ασικών Προïόντων (δηµιουργία χώρων αποθήκευσης 

‘λυόµενα’, εξοπλισµός – φύλαξη χώρων αποθήκευσης ‘περίφραξη, 

ηλεκτροδότηση, φυλάκια, τηλεπικοινωνίες, γεφυροπλάστιγγες σταθερές’). 



Β.  Προστατευτική Επεξεργασία – Ξήρανση Στρογγυλής Ξυλείας 

(εγκαταστάσεις και µηχανισµοί επεξεργασίας ξήρανσης, υπαίθριο ξηραντήριο). 

Γ.  ∆ηµιουργία και Εκσυγχρονισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (δηµιουργία 

νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρωτογενούς επεξεργασίας του ξύλου, 

εκσυγχρονισµός σε εξοπλισµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρωτογενούς 

επεξεργασίας του ξύλου). 

∆.  Ανάλυση Μηχανηµάτων και Συστηµάτων για την Ίδρυση ή τον 

Εκσυγχρονισµό των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (µηχανήµατα πρίσης 

ξυλείας µετά βαγονίου, συστήµατα µεταφοράς κορµών, µηχανήµατα γωνιασµού 

ξυλείας, αυτόµατα µηχανήµατα αποφλοίωσης, ατµολέβητες και συστήµατα 

ξήρανσης ξυλείας, µηχάνηµα περονοφόρο ανυψωτικό για µετακίνηση κορµών, 

συστήµατα αξιοποίησης υπολειµµάτων επεξεργασίας ξυλείας, εξαρτήµατα που 

τυχόν συνοδεύουν τα ανωτέρω µηχανήµατα). 

 

3. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Πρώτος βαθµός σηµαντικότητας του Μέτρου τίθεται η αύξηση της απασχόλησης και 

του εισοδήµατος των ορεινών πληθυσµών µέσω της αύξησης της δασικής 

παραγωγής. Έτσι  ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα έργα υποδοµής και ειδικότερα στη 

δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρώτης 

επεξεργασίας ξύλου όπου αναµένεται σηµαντική αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Επίσης µε τον ίδιο βαθµό σηµαντικότητας θα αντιµετωπιστούν και οι ενισχύσεις για 

τα εργαλεία υλοτοµικών εργασιών που θα βοηθήσουν τους συνεταιρισµούς και τους 

µεµονωµένους δασεργάτες  µε  νέο και σύγχρονο εξοπλισµό ώστε να αυξήσουν το 

εισόδηµά τους διατηρώντας παράλληλα  τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας τους. 

∆εύτερος βαθµός σηµαντικότητας τίθεται ο εκσυγχρονισµός της διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης των δασών καθώς και η ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής 

µε αύξηση του τεχνικού ξύλου σε ποσοστό 60% επί  της συνολικής παραγόµενης 

ξυλείας. Εκτιµάται ότι την περίοδο 1994 -1999 επετεύχθη ένας σηµαντικός βαθµός 

εκσυγχρονισµού της δασικής παραγωγής και συνεπώς την  περίοδο 2000- 2006 

µόνον ως συµπληρωµατικός στόχος µπορεί να τεθεί. 

 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 

∆ασικά επενδυτικά σχέδια  1.100 * (250 δασικά) 

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών (< 5.900 
€)  7.000 



Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

% ωφελούµενοι επενδυτές στους 24.000 
απασχολούµενους στον δασικό τοµέα    (29%) 83,1% 

Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   

* είναι µαζί µε τα γεωργικά από το 2.1  

 

 

 

 

Γ.      ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφάλαιο 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 
 
∆.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εξειδίκευση διαδικασιών, λειτουργιών και  οργανωτικών  προϋποθέσεων  

στο  πλαίσιο των  αρµοδιοτήτων  των  ∆ιαχειριστικών Αρχών . 

α.  Έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους όρους 

ένταξης των επενδυτών στο Μέτρο. 

β.  Ενηµέρωση της ∆/νσης Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων σαν τελικός δικαιούχος 

όπως ορίζεται στην ενότητα Ε του  παρόντος. 

γ.  ∆ηµοσιότητα του Μέτρου µε φροντίδα του τελικού δικαιούχου για πρόσκληση  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ωφελούµενους που περιγράφονται στο  

Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. 

δ.  Σύνταξη των τεχνικών δελτίων έργων (Τ∆Ε) και τεχνικών δελτίων υποέργων 

(Τ∆Υ)  από τον τελικό δικαιούχο. 

ε.  Συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των τεχνικών δελτίων έργων (Τ∆Ε) 

και τεχνικών δελτίων υποέργων (Τ∆Υ) από την Υ.∆. που  υποβάλλονται στην 

Υ.∆. από τον τελικό δικαιούχο. 

στ.  Εισήγηση για έκδοση απόφασης ένταξης των επενδυτών από την Υ.∆. µετά από 

την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν βάσει των κριτηρίων 

ένταξης  των  πράξεων στο Μέτρο 2.2  και µετά την διατύπωση γνώµης της 

∆.Α. του Κ.Π.Σ. και των  αρµοδίων Υπουργείων. 

 
Ε.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που επιβαρύνονται µε την 

χρηµατοδοτική δαπάνη των επενδύσεων και αποδεδειγµένα ασχολούνται µε την 

συγκοµιδή και µεταποίηση δασικών προïόντων, όπως : 

• ∆ασικοί Συνεταιρισµοί ή Ενώσεις αυτών 



• Οµάδες δασεργατών 

• Μεµονωµένοι δασεργάτες 

• Εργολάβοι συγκοµιστικών δασικών εργασιών  

• ∆ασοκτήµονες 

• Μονάδες επεξεργασίας δασικών προïόντων όπως ξύλου, ρητίνης κ.λ.π. 

 

ΣΤ.   ΤΕΛΙΚΟΙ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Tελικός δικαιούχος του Προγράµµατος είναι το ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα η 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

 

Ζ.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Tα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο.  
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