
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.13 :  «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ 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 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 
7.13: «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό 
υλοτόµησης, µεταποίησης και εµπορίας των δασοκοµικών 
προϊόντων» 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Ιδιώτες  επιχειρηµατίες , δασικοί συνεταιρισµοί,  µεµονωµένοι  
δασεργάτες, ιδιώτες ασχολούµενοι  µε  δασικές εργασίες στις 
περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

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.) 222.220   0,04%   0,01%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 100.000   0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 69.324 69,32% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  30.676 30,68% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 122.220   0,02%   0,00%   
 ∆ανεισµός 0           

 
 

 



Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, ο τοµέας της 

µεταποίησης και εµπορίας δασικών προιόντων αποτελεί, κατά κανόνα,  

συµπληρωµατική οικονοµική δραστηριότητα και παρουσιάζει χαµηλό βαθµό 

ανάπτυξης. Επιπλέον, οι απασχολούµενοι στον τοµέα της δασοπονίας αποτελούν 

πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα των 

παραπάνω περιοχών. 

 

Γενικά, τα προϊόντα της περιορισµένης εκµετάλλευσης των δασών των περιοχών είναι 

κυρίως καυσόξυλα δρυός, ενώ απουσιάζει η παραγωγή προϊόντων για βιοµηχανική 

αξιοποίηση (π.χ. ρητίνη).  

 

∆εδοµένου ότι ο δασικός τοµέας στις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατό να συµβάλλει 

κατά γενικό κανόνα, στη διαµόρφωση υψηλών εισοδηµάτων των εργαζοµένων σε 

αυτόν, είναι προφανές ότι ακόµα και µία περιορισµένη οικονοµική υποστήριξη σε 

υποδοµές και εξοπλισµούς µπορεί να προσφέρει σηµαντική βοήθεια στα άτοµα που 

απασχολούνται επαγγελµατικά στο δασικό χώρο. 

 

Με την παραπάνω έννοια, κρίνεται σκόπιµη η υλοποίηση ∆ράσεων που µπορούν να 

συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια των δασικών συνεταιρισµών και των 

µεµονωµένων δασεργατών, που προσπαθούν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσµατικοί και να βελτιώσουν το εισόδηµα τους από τη δραστηριοποίηση τους 

σε έναν, κατά τεκµήριο, χαµηλής παραγωγικότητας τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ, ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ/ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
 

Το Μέτρο περιλαµβάνει µικρές παρεµβάσεις, συνολικής επιλέξιµης δαπάνης µέχρι 50 

εκ. δρχ., οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

δασεργατών, στον εξορθολογισµό της υλοτόµησης και γενικά στη βελτίωση των 



συνθηκών αποθήκευσης, µεταφοράς και αξιοποίησης των δασικών προϊόντων. Οι 

παρεµβάσεις αυτές εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Προµήθεια εξοπλισµού. 

2. Υλοποίηση έργων υποδοµής.  

 

Οι στόχοι του Μέτρου συνάδουν µε τον Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο 

εντάσσεται και αποβλέπουν: 

− Στον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασών και 

ειδικότερα στην ορθολογική οργάνωση της διαδικασίας µεταποίησης και 

διακίνησης των δασικών προϊόντων. 

− Στην αύξηση της δασικής παραγωγής. 

− Στην ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής. 

− Στην αύξηση των θέσεων  απασχόλησης. 

− Στην αποτελεσµατική λειτουργία  των δασικών συνεταιρισµών  εργασίας. 

− Στην ενθάρρυνση της απασχόλησης στη ∆ασοπονία  η οποία µπορεί να 

προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στους ορεινούς πληθυσµούς. 

− Στη βελτίωση του εισοδήµατος αυτών που απασχολούνται µε την δασική 

παραγωγή. 

− Στη συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου. 

− Στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η εκπόνηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για τις 

περιοχές εφαρµογής, ανέδειξε ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε µία σειρά 

τοµείς της δασοκοµίας και ιδιαίτερα σχετικών µε την αποθήκευση ξυλείας, την πρώτη 

µεταποίηση δασοκοµικών προϊόντων, καθώς και την αξιοποίηση υποπροϊόντων του 

δάσους. 

Παράλληλα, η ανάγκη αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήµατος των ορεινών  

πληθυσµών µέσω της αύξησης της δασικής παραγωγής, επιβάλλει να  δοθεί έµφαση 

στη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό των  µικροµεσαίων επιχειρήσεων πρώτης 

επεξεργασίας ξύλου από όπου αναµένεται ότι θα προέλθει αύξηση των θέσεων 

απασχόλησης.  

Επίσης, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι ανάγκες παροχής ενισχύσεων για τον 

εκσυγχρονισµό των εργαλείων 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 . 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες ∆ράσεις : 

 

1.    Προµήθεια εξοπλισµού 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην 

προµήθεια υλοτοµικών εργαλείων, εργαλείων αποφλοίωσης και τεµαχισµού, καθώς 

και εργαλείων αποκοµιδής και µεταφοράς δασικών προϊόντων. 

 

2.    Υλοποίηση έργων υποδοµής 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα ενισχυθούν παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν στην 

κατασκευή χώρων αποθήκευσης δασικών προϊόντων στο δάσος και υλικών 

υλοτοµίας, στη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

πρώτης επεξεργασίας ξύλου και στην προστατευτική επεξεργασία και ξήρανση 

στρογγυλής ξυλείας. 

 

Ύψος Ενίσχυσης 

Όπως Μέτρο 2.2 του Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΠΟΥ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ  

 

∆είκτες εκροών ΣΤΟΧΟΣ 2006 

 Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 10 

 

Ως δείκτης αποτελεσµάτων µετράται η δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης 

στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. 

 

Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των ∆ράσεων του Άξονα 7 θα µετρηθούν σε όρους 

διατήρησης / αύξησης του πληθυσµού των περιοχών εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. 

 



Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το Μέτρο θα εφαρµοστεί στις επιλεγµένες περιοχές των ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου και θα ακολουθήσει τις διατάξεις 

εφαρµογής του Ε.Π.  

 
Οι διαδικασίες εφαρµογής του Μέτρου είναι οι ίδιες µε τις διαδικασίες εφαρµογής του 

Μέτρου 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

Ε.   ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & 

Γ.∆., Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-

Π. 

 

ΣΤ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

Ζ.    ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Όπως προβλέπονται στο Μέτρο 2.2 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ., καθώς και τα σχετικά 

αναφερόµενα στη Κ.Υ.Α. 505/2002 µε θέµα «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου». 
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