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Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας
καθώς το βασικό του όραμα αποτελεί η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, η ανάδειξη του
πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών καθώς και η
προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, και ειδικότερα στα πλαίσια του Μέτρου 08 του
ΠΑΑ, η αρμοδιότητα του οποίου έχει εκχωρηθεί στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, με τίτλο: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών τού
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο
2014-2020» το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι
υπογράφηκαν και έχουν προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν
στην υλοποίηση δύο βασικών Υπομέτρων, συνολικού ύψους περίπου
128 εκατ. Ευρώ, τα οποία είναι τα εξής:
Υπομέτρο 8.3 με τίτλο: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων» και
Υπομέτρο 8.4 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων»
Παράλληλα, αυτό το διάστημα επεξεργάζονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες τα σχέδια προσκλήσεων των δικαιούχων των εν λόγω
Υπομέτρων, με σκοπό την έκδοσή τους μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, στο Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνονται δράσεις που
σχετίζονται με πρόληψη από πυρκαγιές, παθογόνους οργανισμούς

και χειμάρρους, όπως, εν συντομία, είναι:
– Έργα κατασκευής και συντήρησης προστατευτικών υποδομών
(δασικά μονοπάτια, σημεία υδροδότησης, αντιπυρικές λωρίδες)
– Προληπτικοί δασοκομικοί χειρισμοί (βελτίωση και αποκατάσταση
βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής
προστασίας, καθαρισμοί βλάστησης, εμπλουτισμός με δασικά είδη
λιγότερο εύφλεκτα)
– Εγκατάσταση και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων
παρακολούθησης πυρκαγιών (παρατηρητήρια, συστήματα ανίχνευσης
δασικών πυρκαγιών, επικοινωνίες)
– Εγκατάσταση και βελτίωση συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης
παθογόνων οργανισμών
– Ειδικοί δασοκομικοί χειρισμοί για την πρόληψη της εξάπλωσης
παθογόνων οργανισμών (κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α.)
– Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών
Αντίστοιχα, στο Υπομέτρο 8.4 οι δράσεις που περιλαμβάνονται,
συνίστανται, ενδεικτικά, σε:
– Απομάκρυνση καμένων κορμών
– Έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού
δυναμικού
– Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
– Έργα αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών (υποδομές
ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες,
κατολισθήσεις κ.λπ.)
Δυνητικοί δικαιούχοι των ανωτέρω Υπομέτρων είναι:
– Δημόσιο (με την ευρεία έννοια), δηλαδή Δασικές Υπηρεσίες,
Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι

ενώσεις τους και Περιφέρειες κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και
δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους και
Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους
Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές
εκτάσεις της επικράτειας, και η υλοποίηση των ανωτέρω
Υπομέτρων αποσκοπεί στην προστασία τού περιβάλλοντος, στην
επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, στην ενίσχυση της
αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας,
στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην άμβλυνση των
κλιματικών μεταβολών, στην προσαρμογή στις κλιματικές
μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων,
στην αποκατάσταση ερημοποιημένων εκτάσεων και στην ενίσχυση
της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.
Ενόψει της υπογραφής των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, ο Αν.
Υπουργός ΠΕΝ Σ. Φάμελλος δήλωσε τα εξής: «Έχουμε θεσμοθετήσει
το πρώτο θεματικό Σχέδιο Δράσης Δασών, το οποίο και
χρηματοδοτούμε με σχεδόν 140εκ. € και 550 άτομα προσωπικό
(μόνιμο έκτακτο) για τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών
Πυρκαγιών.
Με τις αποφάσεις αυτές επενδύουμε στα δάση με επιπλέον 128
εκατ. ευρώ ενισχύοντας την πρόληψη έναντι φυσικών καταστροφών,
αλλά και την αποκατάσταση μετά από καταστροφές. Θεωρούμε ότι
μόνο επενδύοντας σε αυτό το φυσικό αειφορικό πόρο θα αυξηθεί
σημαντικά η τοπική απασχόληση και ανάπτυξη στα ορεινά και
ημιορεινά της χώρας.
Ο στόχος του 1% του ΑΕΠ από δασικά οικοσυστήματα της Εθνικής
Στρατηγικής για τα Δάση είναι εφικτός και εργαζόμαστε προς
αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας όλα τα ελληνικά και
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».
Αντίστοιχα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Δημαράς δήλωσε τα
εξής: «Η χρηματοδότηση της πρόληψης και της αποκατάστασης των
ζημιών στα δασών μας αποτελεί θεμελιώδη δράση για την

διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση των οικοσυστημικών
λειτουργιών των ελληνικών δασών που αποτελεί υποχρέωση του
κράτους και των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. Μετά από εντατική και
συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο
δυνατό την διαδικασία απελευθερώνοντας κονδύλια ύψους περίπου
128 εκατ. ευρώ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

