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ΤΠΟΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I 

Κακεςτϊσ 8.1: Δάςωςθ και Δθμιουργία Δαςωδϊν Εκτάςεων 

Κακεςτϊσ 8.4: Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν ςε Δάςθ εξαιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν, Φυςικϊν Καταςτροφϊν και Καταςτροφικϊν υμβάντων 

Πίνακασ 1. Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα – Συπικι δαπάνθ για τα Κακεςτϊτα 8.1 και 8.4 

Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Κακεςτϊσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Κακεςτϊσ 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Κακεςτϊσ 8.4) 

Α. ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ  

Κόςτοσ εκπόνθςθσ 
Σχεδίου Δάσωσης  

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Θ δαπάνθ υπολογίηεται με βάςθ τθν Ζκταςθ Δάςωςθσ (ΕΔ) 
και διαχωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Από 3 ζωσ 6 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €200 

 Από 6 ζωσ 10 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €400 

 Ζκταςθ μεγαλφτερθ των 10 δεκαριϊν κα αποηθμιϊνεται με €600  

1. Προετοιμαςία εδάφουσ  

Απομάκρυνςθ γεωργικισ 
δενδρϊδουσ καλλιζργειασ 

0,043/m
2
 430,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Απλι καλλιζργεια με γεωργικό 
ελκυςτιρα για αφαίρεςθ ηιηανίων  

0,025/m
2
 250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χθμικι καταπολζμθςθ ηιηανίων   0,018/m
2
 180,00 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων και 
βακιά άροςθ με μπουλντόηα 

1,400/m 1.400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιςτο μικοσ λωρίδων 1.000 m/ha 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων με mini 
digger 

1,500/m 1.500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Ελάχιςτο μικοσ λωρίδων 1.000 m/ha 

Βακιά άροςθ εδάφουσ  0,065/m
2
 650,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Γίνεται με ερπυςτριοφόρο εκςκαφζα 

Προμικεια και τοποκζτθςθ χϊματοσ  6,250/m
3
 31.250,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m
2
 2.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 



2 
 

Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Κακεςτϊσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Κακεςτϊσ 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Κακεςτϊσ 8.4) 

Καταςκευι κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι κορμοδεμάτων 2,500/m 1.000,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι λικοπλιρωτων 
ςυρματοκιβωτίων 

190,000/m
3
 1.900,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

Καταςκευι αυλάκων και μικρϊν 
βακμίδων 

1,700/m
2
 850,00 ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςε καμζνεσ περιοχζσ 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

πόροι 
Σιμολόγιο Σμ. 

Δαςϊν 
500,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

3. Εγκατάςταςη πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Φφτευςθ ςε λάκκουσ 1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογι ςποράσ 0,040/m
2 

400,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Εφαρμογι υδροςποράσ 0,700/m
2
 4.200,00 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Είναι επιλζξιμθ εργαςία μόνο ςτα μεταλλεία/λατομεία 
και καμζνεσ περιοχζσ 

Πρϊτο πότιςμα κατά τθ φφτευςθ 1,200/φυτό 540,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο ι 
άλλο μζςο 

1,200/φυτό/ 
πότιςμα 

3.240,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα ςτον πρϊτο χρόνο και 

μζχρι ζξι φορζσ ςτο δεφτερο χρόνο εγκατάςταςθσ 
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Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Κακεςτϊσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Κακεςτϊσ 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Κακεςτϊσ 8.4) 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,200/φυτό/ 
πότιςμα 

540,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα ςτον πρϊτο χρόνο και 

μζχρι ζξι φορζσ ςτο δεφτερο χρόνο εγκατάςταςθσ 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ βολοφφτων 

5,000/φυτό 
/ζτοσ 

225,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι 10% του ςυνόλου των φυτϊν (450 φυτά) 

για τα πρϊτα δφο χρόνια εγκατάςταςθσ τθσ φυτείασ 
(10% για κάκε ζτοσ) 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ ςποροφυτείασ 

0,095/m
2
 

190,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι 20% του ςυνόλου τθσ ζκταςθσ των ςποροφφτων 

για τα πρϊτα δφο χρόνια εγκατάςταςθσ 

υντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτθ 
ςποροφυτεία 

0,040/m
2 

/ζτοσ 
400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα ςτο ενδιάμεςο των φυτϊν 

0,030/m
2 

/ζτοσ 
300,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

4. Προςταςία από βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ 

Περίφραξθ με τζλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμζνου ότι υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα βόςκθςθσ 

Αγορά και τοποκζτθςθ καφαςιϊν 3,000/φυτό 1350,00 ΝΑΙ ΝΑΙ Νοουμζνου ότι υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα βόςκθςθσ 

Εγκατάςταςθ απλοφ αρδευτικοφ 
ςυςτιματοσ για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 ΝΑΙ ΝΑΙ  

Αγορά και τοποκζτθςθ παςςάλων 
ςτα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 
Νοουμζνου ότι χρειάηεται (π.χ. φυτά με φψοσ 

μεγαλφτερο των 40cm) 

Β. ΤΝΣΘΡΘΘ/ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ 

υντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 
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Επιλζξιμεσ Εργαςίεσ/Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Επιλεξιμότθτα ςτο Κακεςτϊσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Δάςωςθ και 
Δθμιουργία 
Δαςωδϊν 
Εκτάςεων 

(Κακεςτϊσ 8.1) 

Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν 
ςε δάςθ εξαιτίασ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν κτλ. 
 

(Κακεςτϊσ 8.4) 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα (ενδιάμεςοι χϊροι) 

0,035/m
2 

/ζτοσ
 

350,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Για όλα τα χρόνια υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ (ζξι χρόνια) 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο 
1,200/φυτό 

/πότιςμα 
3.240,00 

/ζτοσ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα το χρόνο και μόνο τον πρϊτο 
χρόνο τθσ υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,156/φυτό 
/πότιςμα 

420,00 
/ζτοσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Μζχρι ζξι φορζσ πότιςμα το χρόνο και μόνο τον πρϊτο 

χρόνο τθσ υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Λίπανςθ 0,400/φυτό 180,00   Μόνο τον πρϊτο χρόνο τθσ υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 
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Πίνακασ 2. Αναλυτικι κοςτολόγθςθ των επιλζξιμων εργαςιϊν για τα Κακεςτϊτα 8.1 και 8.4 

Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Α. ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ  

Κόςτοσ εκπόνθςθσ 
Σχεδίου Δάσωσης  

 3 ≤ ΕΔ ˂ 6 = €200 

 6 ≤ ΕΔ ˂ 10 = €400 

 10 ≤ ΕΔ = €600 

   

Θ δαπάνθ υπολογίηεται με βάςθ τθν Ζκταςθ Δάςωςθσ (ΕΔ) 
και διαχωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Από 3 ζωσ 6 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €200 

 Από 6 ζωσ 10 δεκάρια κα αποηθμιϊνεται με €400 

 Ζκταςθ μεγαλφτερθ των 10 δεκ/ων κα αποηθμιϊνεται με €600  

1. Προετοιμαςία εδάφουσ 

Απομάκρυνςθ γεωργικισ 
δενδρϊδουσ καλλιζργειασ  

0,043/m
2
 430,00 70,00 ------------- 360,00 

Κόςτοσ ενόσ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα, 
ενόσ αυτοκινιτου και ενόσ εργάτθ για μια μζρα 

Απλι καλλιζργεια με γεωργικό 
ελκυςτιρα για αφαίρεςθ ηιηανίων  

0,025/m
2
 250,00 ------------- ------------- 250,00 

Κόςτοσ ενόσ γεωργικοφ ελκυςτιρα 
με τον οδθγό του για μια θμζρα 

Χθμικι καταπολζμθςθ ηιηανίων   0,018/m
2
 180,00 35,00 40,00 105,00 

Κόςτοσ ηιηανιοκτόνων, ενόσ γεωργικοφ ψεκαςτιρα 
και ενόσ εργάτθ για μιςι θμζρα 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων και 
βακιά άροςθ με μπουλντόηα 

1,400/m 1.400,00 210,00 ------------- 1.190,00 
Ζνασ ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ, ζνα αυτοκίνθτο 

και ζνασ εργάτθσ για τρεισ θμζρεσ 
(1.000 μζτρα λωρίδεσ) 

Διάνοιξθ ιςοχψϊν λωρίδων με mini 
digger 

1,500/m 1.500,00 350,00 ------------- 1.150,00 
Ζνα mini digger, ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 

για πζντε θμζρεσ 
(1.000 μζτρα λωρίδεσ) 

Βακιά άροςθ εδάφουσ  0,065/m
2
 650,00 105,00 ------------- 545,00 

Ζνασ ερπυςτριοφόροσ εκςκαφζασ, 
ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 

για ενάμιςθ θμζρα 

Προμικεια και τοποκζτθςθ χϊματοσ  6,250/m
3
 31.250,00 ------------- 22.500,00 8.750,00 

Αγορά, μεταφορά και τοποκζτθςθ 
5.000 m

3
 χϊματοσ 
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Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Άνοιγμα τάφρων  2,000/m
2
 2.000,00 420,00 ------------- 1.580,00 

Ζνασ εκςκαφζασ, ζνα αυτοκίνθτο 
και ζνασ εργάτθσ για 6 θμζρεσ 

(1000 μζτρα τάφροι) 

Καταςκευι κορμοφραγμάτων 25,000/m 1.000,00 780,00 70,00 150,00 
Σζςςερεισ εργάτεσ, αυτοκίνθτο 

 και υλικά για τρεισ θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 40 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι κορμοδεμάτων 2,500/m 1000,00 800,00 50,00 150,00 
Σζςςερεισ εργάτεσ, υλικά, αυτοκίνθτο 

και μθχανιματα για τρεισ θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 400 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι λικοπλιρωτων 
ςυρματοκιβωτίων 

190,000/m
3
 1.900,00 840,00 200,00 860,00 

Ζξι εργάτεσ, υλικά, ζνασ τροχοφόροσ εκςκαφζασ 
και ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ 
(ςυνολικό μικοσ 10 m ανά εκτάριο) 

Καταςκευι αυλάκων και μικρϊν 
βακμίδων 

1,700/m
2
 850,00 175,00 ------------- 675,00 

Ζνα mini digger, ζνα αυτοκίνθτο και ζνασ εργάτθσ 
για δυόμιςθ θμζρεσ (500 m λωρίδεσ) 

2. Αγορά και μεταφορά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Βολόφυτα 2,500/φυτό 1.125,00 70,00 1.005,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 450 βολοφφτων  

πόροι 
Σιμολόγιο Σμ. 

Δαςϊν 
500,00 50,00 400,00 50,00 Αγορά και μεταφορά 5 κιλϊν ςπόρων 

3. Εγκατάςταςη πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

Άνοιγμα λάκκων 1,800/φυτό 810,00 675,00 ------------- 135,00 
450 λάκκοι.  10 θμερομίςκια 

και ζνα αυτοκίνθτο για τρεισ θμζρεσ 

Φφτευςθ ςε λάκκουσ 1,300/φυτό 585,00 495,00 ------------- 90,00 
Για 450 φυτά.  Επτά θμερομίςκια 

και ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ 

Εφαρμογι ςποράσ 0,040/m
2 

400,00 310,00 ------------- 90,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για δφο θμζρεσ, 
πζντε θμερομίςκια για ςπορά 

και χτζνιςμα πζντε κιλϊν ςπόρου 
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Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Εφαρμογι υδροςποράσ 0,700/m
2
 4.200,00 2.520,00 1.260,00 420,00 

Τδροςπορά 6.000 m
2
.  Μθχανιματα, υλικά, 

αυτοκίνθτα και εργατικά 

Πρϊτο πότιςμα κατά τθ φφτευςθ 1,200/φυτό 540,00 210,00 ------------- 330,00 
Σρία θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ 

και βυτιοφόρου για ενάμιςθ θμζρα 
(για άρδευςθ 450 βολοφφτων) 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο ι 
άλλο μζςο 

1,200/φυτό/ 
πότιςμα 

3.240,00 
/ζτοσ 

1.200,00 60,00 1.980,00 
18 θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και βυτιοφόρου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτϊν) 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,200/φυτό/ 
πότιςμα 

540,00 
/ζτοσ 

360,00 60,00 120,00 
Ζξι θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και αυτοκινιτου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτϊν) 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ βολοφφτων 

5,000/φυτό 
/ζτοσ 

225,00 
/ζτοσ 

70,00 110,00 45,00 
Κόςτοσ 45 φυτϊν, δφο θμερομιςκίων 

και ενόσ αυτοκινιτου 

Αναπλιρωςθ αποτυχιϊν ςτθν 
περίπτωςθ ςποροφυτείασ 

0,095/m
2
 

190,00 
/ζτοσ 

70,00 80,00 40,00 
Κόςτοσ ενόσ κιλοφ ςπόρου, ενόσ θμερομιςκίου 

και ενόσ αυτοκινιτου για 2000m
2
 

υντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για μία θμζρα 

και πζντε θμερομίςκια (για 450 φυτά) 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτθ 
ςποροφυτεία 

0,040/m
2 

/ζτοσ 
400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Ζνα αυτοκίνθτο για μία θμζρα 

και πζντε θμερομίςκια (για ζνα εκτάριο) 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα ςτα ενδιάμεςα των φυτϊν 

0,030/m
2 

/ζτοσ 
300,00 
/ζτοσ 

70,00 ------------- 230,00 
Ζνα αυτοκίνθτο, ζνασ γεωργικόσ ελκυςτιρασ 

και ζνα θμερομίςκιο (για ζνα εκτάριο) 

4. Προςταςία από βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ 

Περίφραξθ με τζλι πακλαβωτό 10,000/m 4.000,00 1.600,00 1.650,00 750,00 
Κόςτοσ παςςάλων, τελιοφ, εργατικϊν 

και αυτοκινιτων  
(βλζπε επεξθγιςεισ ςτο τζλοσ του πίνακα) 

Αγορά και τοποκζτθςθ καφαςιϊν 3,000/φυτό 1350,00 280,00 720,00 350,00 
Κόςτοσ 450 καφαςιϊν, τεςςάρων θμερομιςκίων, 

φορτθγοφ για τθ μεταφορά των καφαςιϊν και 
ενόσ αυτοκινιτου για δφο μζρεσ 
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Επιλζξιμεσ Δράςεισ/ Ζργα 

Συπικι Δαπάνθ Ανάλυςθ τυπικισ δαπάνθσ 

Παρατθριςεισ Ανά μονάδα 
εργαςίασ 

€
 

Μζγιςτθ Δαπάνθ  
ανά εκτάριο 

€ 

Εργατικά 
€ 

Τλικά 
€ 

Μθχανιματα/ 
Οχιματα 

€ 

Εγκατάςταςθ απλοφ αρδευτικοφ 
ςυςτιματοσ για τα βολόφυτα 

4,000/φυτό 1.800,00 630,00 1.080,00 90,00 
Κόςτοσ λάςτιχων, εξαρτθμάτων, αυτοκινιτων 

και θμερομιςκίων (για 450 φυτά) 

Αγορά και τοποκζτθςθ παςςάλων 
ςτα φυτά 

1,300/φυτό 585,00 140,00 395,00 50,00 
Κόςτοσ 450 παςςάλων, ενόσ αυτοκινιτου και δφο 

θμερομιςκίων 

Β. ΤΝΣΘΡΘΘ/ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ ΔΑΙΚΘ ΦΤΣΕΙΑ 

υντιρθςθ και ξεχόρτιςμα λεκανϊν 
φυτϊν 

0,889/φυτό 
/ζτοσ 

400,00 
/ζτοσ 

350,00 ------------- 50,00 
Κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου για μία θμζρα και 

πζντε θμερομιςκίων (για 450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτα 
βολόφυτα (ενδιάμεςοι χϊροι) 

0,035/m
2 

/ζτοσ
 

350,00 
/ζτοσ 

120,00 ------------- 230,00 
Κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου, ενόσ γεωργικοφ 

ελκυςτιρα και δφο θμερομιςκίων 
(για ζνα εκτάριο) 

Άρδευςθ βολοφφτων με βυτιοφόρο 
1,200/φυτό 

/πότιςμα 
3.240,00 

/ζτοσ 
1.200,00 60,00 1.980,00 

18 θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και βυτιοφόρου 
για ζξι ποτίςματα (450 φυτά) και 

μόνο τον πρϊτο χρόνο υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Άρδευςθ βολοφφτων όπου υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ 

0,156/φυτό 
/πότιςμα 

420,00 
/ζτοσ 

210,00 60,00 150,00 
Σρία θμερομίςκια, κόςτοσ νεροφ και αυτοκινιτου 

για ζξι ποτίςματα (450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Λίπανςθ 0,400/φυτό 180,00 70,00 60,00 50,00 
Κόςτοσ λιπάςματοσ, ενόσ αυτοκινιτου και ενόσ 

θμερομιςκίου (450 φυτά) και 
μόνο τον πρϊτο χρόνο υντιρθςθσ/Περιποίθςθσ 

Σο κοςτολόγιο είναι βαςιςμζνο ςτα εξισ ςτοιχεία: 
1) Σο θμερομίςκιο ενόσ εργάτθ κυμαίνεται μεταξφ € 60,00 – 70,00 

2) Θ εκμίςκωςθ ενόσ ερπυςτριοφόρου εκςκαφζα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                     
€ 300,00 – € 400,00 θμερθςίωσ. 

3) Θ εκμίςκωςθ ενόσ τροχοφόρου εκςκαφζα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                             
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

4) Θ καλλιζργεια με γεωργικό ελκυςτιρα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                                    
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

5) Θ εκμίςκωςθ ενόσ γεωργικοφ ψεκαςτιρα με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                              
€ 150,00 – € 200,00 θμερθςίωσ. 

6) Θ εκμίςκωςθ ενόσ mini digger με τον οδθγό του κυμαίνεται ι μεταξφ                                                 
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

7) Θ εκμίςκωςθ ενόσ φορτθγοφ αυτοκινιτου  με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                            
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 

8) Θ εκμίςκωςθ ενόσ βυτιοφόρου αυτοκινιτου με τον οδθγό του κυμαίνεται μεταξφ                         
€ 200,00 – € 250,00 θμερθςίωσ. 
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9) Θ χριςθ ενόσ διπλοκάμπινου αυτοκινιτου  κοςτίηει   € 40,00 – 50,00 θμερθςίωσ. 

10) Θ χριςθ ενόσ ςαλοφν αυτοκινιτου κοςτίηει  € 30,00 – 40,00 θμερθςίωσ. 

11) Για περίφραξθ ενόσ εκταρίου με πακλαβωτό τζλι απαιτοφνται:                                                                                                                                              

- 175 περίπου πάςςαλοι 5 ποδϊν προσ € 4,00 τον ζνα   = €    700,00 

- 400 μζτρα τζλι πακλαβωτό 4 ποδϊν προσ € 2,00 το μζτρο  = €    800,00 

- 90 Κιλά τζλι ςτθρίγματοσ (1500 μζτρα) προσ € 1,00 το Κιλό  = €      90,00  

- ζνα φορτθγό για 2 θμζρεσ για μεταφορά των παςςάλων και του τελιοφ = €    400,00 

- ζνα διπλοκάμπινο αυτοκίνθτο για 8 θμζρεσ  για μεταφορά  των εργατϊν = €    400,00 

- είκοςι τρία  θμερομίςκια      = € 1.610,00       

                                                                                                                 ΟΛΙΚΟ:    € 4.000,00    
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ΠΙΝΑΚΑ 3: Κατάλογοσ Δαςικϊν Ειδϊν που είναι επιλζξιμα για τθ Δάςωςθ  

και Δθμιουργία Δαςωδϊν Εκτάςεων 

 

Α/Α Κοινό όνομα Επιςτθμονικό όνομα 

Α. Κωνοφόρα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Σραχεία πεφκθ* 

Κυπαρίςςι 

Μαφρθ πεφκθ* 

Κουκουναριά* 

Κζδροσ 

Είδθ Αόρατου 

Pinus brutia* 

Cupressus sempervirens 

Pinus nigra* 

Pinus pinea* 

Cedrus brevifolia 

Juniperus spp. 

Β. Πλατφφυλλα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 Πλάτανοσ 

 Αγριελιά 

 Αγριοχαρουπιά 

 Βαλανιδιά 

κλιδροσ 

Είδθ Μοςφιλιάσ 

Σρζμικοσ 

Platanus orientalis 

Olea europea 

Ceratonia siliqua 

Quercus infectoria 

Alnus orientalis 

Grataegus  spp. 

Pistacia atlantica 

Γ. Θάμνοι 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

χινιά 

Σρεμικιά 

Λατηιά 

Μερςινιά 

Πικροδάφνθ 

Δάφνθ 

Pistacia lentiscus 

Pistacia terebinthus 

Quercus alnifolia 

Myrtus communis 

Nerium oleander 

Laurus nobilis 
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7. 

8. 

9. 

 10 

Περνιά 

τερατςιά 

Αντρουκλιά 

Ροφδι 

Quercus coccifera 

Styrax officinalis 

Arbutus andrachne 

Rhus coriaria 

Δ. Ξενικά είδη 

 1. 

 2. 

 3. 

  4. 

Είδθ Ευκαλφπτου 

Καηουαρίνα 

Καλλιτρίδα 

Μαυρομμάτα, Λουλουδκιά 

Εucalyptus spp. 

Casuarina spp.  

Tetraclinis atriculata 

Melia  azedarach 

E. Φρουτόδεντρα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

Είδθ υκαμνιάσ 

Είδθ υκιάσ 

Αγριοαχλαδιά/Αρκάππθσ 

Αγριοαμυγδαλιά 

Κονναρκά 

Ροδιά 

Πουρνελιά/Μαραπελιά 

Morus ssp. 

Ficus spp. 

Pyrus syriaca 

Prunus dulcis 

Ziziphus lotus 

Punica ssp. 

Prunus domestica 

 

*Σο δαςοπονικό αυτό είδοσ πρζπει να αγοραςτεί από προμθκευτι που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον  “Εκνικό κατάλογο Παραγωγϊν/ 

Προμθκευτϊν Δαςικοφ Πολλαπλαςιαςτικοφ  Τλικοφ”.  Επίςθσ θ ποςότθτα φυτϊν που κα αγοραςτεί πρζπει να  ςυνοδεφεται από 

ζγγραφο που εκδίδει ο προμθκευτισ ςτο οποίο κα αναγράφονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ που προβλζπει θ νομοκεςία περί “ 

Παραγωγισ και Εμπορίασ Φυτικοφ Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ (Νόμοι του 1991 ζωσ 2002)” 
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ΤΠΟΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

Κακεςτϊσ 8.3: Πρόλθψθ  ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν 
και καταςτροφικϊν ςυμβάντων 

Πίνακαρ 1.  Γικαιούσοι και κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ   

ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

1. Καηαζκεςή 

ανηιπςπικών 

λυπίδυν 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

Δάζε θαη δαζώδεης εθηάζεης κε ζσκπαγή έθηαζε 

κεγαιύηερε από 1 εθηάρηο. 

Γηα ηεκάτηα γες ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηo 

Καζεζηώς.8.1 “Δάζωζε θαη δεκηοσργία 

δαζωδώλ εθηάζεωλ”, ε ειάτηζηε έθηαζε 

θαζορίδεηαη ζηο 0,5 εθηάρηο 

Το θρηηήρηο ηες ειάτηζηες έθηαζες (1ha) δελ 

εθαρκόδεηαη ζηης αθόιοσζες εηδηθές 

περηπηώζεης δεδοκέλοσ όηη βρίζθοληαη ή 

εθάπηοληαη κε δάζε ή δαζώδεηο εθηάζεηο: 

 Γηα προζηαζία εθδροκηθώλ θαη 

θαηαζθελωηηθώλ τώρωλ  

 Γηα κλεκεία  

 Γηα ζηραηόπεδα θαη πεδία βοιής 

 Γηα ζθσβαιόηοποσς 

 Γηα θακηλόηοποσς 

2. ςνηήπηζη 

Ανηιπςπικών 

Λυπίδυν 

» 

Δάζε θαη δαζώδεης εθηάζεης κε ζσκπαγή έθηαζε 

κεγαιύηερε από 1 εθηάρηο. 

Γηα ηεκάτηα γες ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηo 

Καζεζηώς.8.1 “Δάζωζε θαη δεκηοσργία 

δαζωδώλ εθηάζεωλ”, ε ειάτηζηε έθηαζε 

θαζορίδεηαη ζηο 0,5 εθηάρηο 

Το θρηηήρηο ηες ειάτηζηες έθηαζες (1ha)  δελ 

εθαρκόδεηαη ζηης αθόιοσζες εηδηθές 

περηπηώζεης δεδοκέλοσ όηη βρίζθοληαη ή 

εθάπηοληαη κε δάζε ή δαζώδεηο εθηάζεηο: 

 Γηα προζηαζία εθδροκηθώλ θαη 

θαηαζθελωηηθώλ τώρωλ  

 Γηα κλεκεία  

 Γηα ζηραηόπεδα θαη πεδία βοιής 

 Γηα ζθσβαιόηοποσς 

 Γηα θακηλόηοποσς 
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ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

3. Γιάνοιξη δαζικών 

δπόμυν 
» 

Ο δξόκνο λα ζπλδέεη δάζνο ή δαζώδε έθηαζε 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν δξόκσλ. 

 

4. ςνηήπηζη 

δαζικών δπόμυν 
» 

Ο δξόκνο λα ζπλδέεη δάζνο ή δαζώδε έθηαζε 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν δξόκσλ. 

5. Καηαζκεςή  

ςδαηοδεξαμενών 

To Τκήκα Δαζώλ,  νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο 

Αξρέο 

Τν ηεκάρην γεο όπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε 

πδαηνδεμακελή ζα πξέπεη λα είλαη ζε δάζνο ή 

δαζώδεο έθηαζε ή λα απέρεη ην κέγηζην 5 km 

ζε νξηδόληηα γξακκή επί ράξηνπ, από ηα όξηα 

ηνπο. 

6. Δγκαηάζηαζη 

ζςζηημάηυν 

πςπαζθάλειαρ 

 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

Καηά κήθνο θύξησλ δξόκσλ πνπ εθάπηνληαη 

κε δάζνο ή δαζώδε έθηαζε, ζε 

θαηαζθελσηηθνύο ρώξνπο, εθδξνκηθνύο 

ρώξνπο, ζηξαηόπεδα θαη  κνλαζηήξηα πνπ 

εθάπηνληαη κε δάζνο ή δαζώδε έθηαζε.   

 

7. Καλλιέπγεια 

αγπών  

 

» 

 Ο αγξόο λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,3 

ha θαη λα εθάπηεηαη κε δάζε ή άιιεο 

δαζώδεηο εθηάζεηο κε ζπκπαγή έθηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 1 ha 

 Ο αγξόο λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

γεσξγηθνύο ζθνπνύο 

 Ο αγξόο λα κελ ιακβάλεη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε από νπνηαδήπνηε άιιν 

Πξόγξακκα / Σρέδην 
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ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

8. Δθαπμογή 

δαζοκομικών 

μέηπυν για μείυζη 

ηος κινδύνος 

έκπηξηρ και      

επέκηαζηρ ηυν 

πςπκαγιών 

 

Όια ηα θπζηθά πξόζσπα ή νη ελώζεηο ηνπο, ηα λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή νη ελώζεηο ηνπο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εθθιεζηαζηηθώλ, 

Μνλαζηεξηαθώλ θαη άιισλ Θξεζθεπηηθώλ Αξρώλ), νη  

Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή νη ελώζεηο ηνπο, νη 

Οξγαληζκνί Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη νη Κξαηηθέο Αξρέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έθηαζε ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηνύλ ηα 

δαζνθνκηθά κέηξα λα είλαη δάζνο ή άιιε 

δαζώδεο έθηαζε θαη λα πιεξνί ηηο πην θάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

 

 (α) ε ππθλόηεηα ηεο βιάζηεζεο (δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ) ε νπνία κεηξηέηαη κε ηελ θάιπςε ηνπ 

εδάθνπο λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 30%, 

 

(β) λα  εκπίπηεη ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο πην 

θάησ θαηεγνξίεο: 

 λα εθάπηεηαη δαζηθνύ ή δεκόζηνπ δξόκνπ 

 λα εθάπηεηαη κε ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή πεδία βνιήο 

 λα εθάπηεηαη κε  θακηλόηνπνπο 

 λα εθάπηεηαη κε ζθπβαιόηνπνπο 

 λα εθάπηεηαη κε θαηαζθελσηηθό ή 

εθδξνκηθό ρώξν 

 λα εθάπηεηαη κε αληηππξηθή ισξίδα  

 

 

9. Κότιμο σόπηυν 

και σαμηλών 

ανεπιθύμηηυν 

θάμνυν ζε επείζμαηα 

δπόμυν 

To Τκήκα Δαζώλ,  νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο 

Αξρέο 

 

Ο δξόκνο λα είλαη δαζηθόο ή δεκόζηνο. Σε 

πεξίπησζε δεκόζηνπ δξόκνπ ηόηε απηόο  λα 

απέρεη ην κέγηζην 2 km από δάζνο ή δαζώδε 

έθηαζε.  

10. Καηαζκεςή 

πςποθςλακίυν 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

Σε πεξηνρέο όπνπ ε αλίρλεπζε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
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ΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

11. Βεληίυζη 

πςποθςλακίυν » 
Ελ ελεξγεία ππξνθπιάθηα.  

12. Καηαζκεςή 

θέζευν 

παπαηήπηζηρ 

 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

Σε πεξηνρέο όπνπ ε αλίρλεπζε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

13. Βεληίυζη θέζευν 

παπαηήπηζηρ 

Τν Τκήκα Δαζώλ, νη Αξρέο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη  

Εθθιεζηαζηηθέο, νη Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο 

Θξεζθεπηηθέο Αξρέο 

 

Ελ ελεξγεία ζέζεηο παξαηήξεζεο.  

14. Βεληίυζη 

Αςηόμαηυν 

ςζηημάηυν 

Ανίσνεςζηρ 

Πςπκαγιών 

Τν Τκήκα Δαζώλ 

Υθηζηάκελα απηόκαηα ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο ππξθαγηώλ πνπ θαιύπηνπλ δάζε 

θαη άιιεο δαζώδεηο εθηάζεηο. 

15. Ανάπηςξη και 

βεληίυζη 

ςθιζηάμενος 

ζςζηήμαηορ 

ηηλεπικοινυνιών 

Τν Τκήκα Δαζώλ 
 

16. Παπακολούθηζη 

δαζικών πςπκαγιών 
Τν Τκήκα Δαζώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 2.: Ποςό και φψοσ ενίςχυςθσ 



16 
 

 

Ζργο  
Μζγιςτο Υψοσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 

Α) Δθμιουργία και ςυντιρθςθ προςτατευτικϊν υποδομϊν. 

1. Καταςκευι αντιπυρικϊν λωρίδων                                                                                      

i. Πλάτουσ 5 – 10 m              € 850/km                  

ii. Πλάτουσ  10 m € 1300/ km   

2. υντιρθςθ Αντιπυρικϊν Λωρίδων           

1. Πλάτουσ 5 – 10 m              €300/ km   

2. Πλάτουσ  10 m €400/ km   

3. Διάνοιξθ δαςικϊν δρόμων  

i.  Δαςικοί δρόμοι με πλάτοσ 5,5 – 7 m €20/ μζτρο  

ii. Δαςικοί δρόμοι με πλάτοσ >7 m €30/ μζτρο 

4. υντιρθςθ δαςικϊν δρόμων  €80/ km   

5. Καταςκευι υδατοδεξαμενϊν 

i. Κλειςτζσ υδατοδεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 90 m
3
 € 25.000  ζκαςτθ                                                          

ii. Ανοικτζσ υδατοδεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 300 m
3
 και άνω € 50.000  ζκαςτθ 

6. Δγκαηάζηαζη ζςζηημάηυν πςπαζθάλειαρ 

€70.000 (ζςμπεπιλαμβάνεηαι και η 
καηαζκεςή /εγκαηάζηαζη  
ςδαηοδεξαμενήρ  σωπηηικόηηηαρ 30-90 m

3
 

νεπού) 

Β) Διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ 

1. Καλλιζργεια αγρϊν  

i. Εδάφθ που καλλιεργοφνται    €45/δεκάριο (τυπικι δαπάνθ) 

ii. Χζρςα εδάφθ     €67,5/δεκάριο (τυπικι δαπάνθ) 

2. Εφαρμογι Δαςοκομικϊν Μζτρων 

i.  Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ 30-50% 

 

 Κλάδευςθ, 

αραίωςθ 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

αποκλαδιϊν. 

€250/δεκάριο  

(τυπικι δαπάνθ) 

 Αφαίρεςθ 

χαμθλισ 

€300/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 
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Ζργο  
Μζγιςτο Υψοσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 

βλάςτθςθσ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

υπολειμμάτων 

ii. Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ 50% και άνω 

 Κλάδευςθ, 

αραίωςθ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

αποκλαδιϊν. 

€500/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 

 Αφαίρεςθ 

χαμθλισ 

βλάςτθςθσ, 

ςυλλογι, 

φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ 

υπολειμμάτων

. 

€600/δεκάριο 

(τυπικι δαπάνθ) 

3. Κόψιμο χόρτων και χαμθλϊν ανεπικφμθτων κάμνων ςε ερείςματα δρόμων 

Κόψιμο χόρτων και χαμθλϊν κάμνων, ςυλλογι, φόρτωςθ και 

απομάκρυνςθ υπολειμμάτων από τα ερείςματα δρόμων 
€500/km   

Γ) Εγκατάςταςθ και βελτίωςθ εγκαταςτάςεων και επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ 

δαςικϊν πυρκαγιϊν 

1. Καταςκευι πυροφυλακίου 
€100.000 ζκαςτο 

2. Βελτίωςθ πυροφυλακίου 
€50.000 ζκαςτο 

3. Καταςκευι κζςεων παρατιρθςθσ   
€30.000  ζκαςτθ 

4. Βελτίωςθ κζςεων παρατιρθςθσ   
€15.000 ζκαςτο 

5. Βελτίωςθ αυτόματων ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν  €100.000 

6. Ανάπτυξθ και βελτίωςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ 

τθλεπικοινωνιϊν  
€70.000   

7. Παρακολοφκθςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν €100.000 
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Πίνακαρ 3. Μεθοδολογία ςπολογιζμού ηηρ ηςπικήρ δαπάνηρ  

 

Α. Εφαρμογι δαςοκομικϊν μζτρων 

Α/Α Δίδορ επγαζίαρ 
Βαθμόρ 

Δδαθοκάλςτηρ 

ςνολική 

δαπάνη 

ανά 

δεκάπιο 

(€) 

Ανάλςζη δαπάνηρ  (€) 

Παπαηηπήζειρ 

Δπγαηικά 
Γαπάνη 

Φοπηηγού 

Γαπάνη 

Φοπηυηήπα 

Γαπάνη 

Αλςζοππίονος 

1α. 

Κιάδεπζε, 

αξαίσζε 

δέληξσλ θαη 

κεγάισλ ζάκλσλ 

θαζώο θαη 

θόξησζε θαη 

απνκάθξπλζε 

απνθιαδηώλ  
30-50 % 

250 110 75 55 10 

Εξγαηηθά: 1 εκεξνκίζζην εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγάηε 

Δαπάλε θνξηεγνύ : 1 θνξηίν (ιήθζεθε 

ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο θνξηεγνύ είλαη 

€225/κέξα θαη όηη κεηαθέξεη 3 

θνξηία/κέξα) 

Δαπάλε θνξησηήξα : 1,5 h @  €37 

Δαπάλε αιπζνπξίνλνπ : αμία θαπζίκσλ 

1β. 

Αθαίξεζε 

ρακειήο 

βιάζηεζεο, 

θόξησζε  θαη 

ππνιεηκκάησλ 

300 120 90 70 20 

Εξγαηηθά: 1,1 εκεξνκίζζην 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγάηε 

Δαπάλε θνξηεγνύ : 1,2 θνξηία (ιήθζεθε 

ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο θνξηεγνύ είλαη 

€225/κέξα θαη όηη κεηαθέξεη 3 

θνξηία/κέξα) 

Δαπάλε θνξησηήξα : 1,9 h @  €37 

Δαπάλε αιπζνπξίνλνπ : αμία θαπζίκσλ 

2α. 

Κιάδεπζε, 

αξαίσζε 

δέληξσλ θαη 

κεγάισλ ζάκλσλ 

θαζώο θαη 

θόξησζε θαη 

απνκάθξπλζε 

απνθιαδηώλ 

50 % και άνυ 500 220 150 110 20 

Δηπιαζηάδεηαη ε δαπάλε ηνπ 1α επεηδή 

δηπιαζηάδνληαη νη εξγαζίεο ιόγσ 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαζκνύ 

εδαθνθάιπςεο 
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2β. 

 

Αθαίξεζε 

ρακειήο 

βιάζηεζεο, 

θόξησζε  θαη 

ππνιεηκκάησλ 

600 230 180 150 40 

Δηπιαζηάδεηαη ε δαπάλε ηνπ 1β επεηδή 

δηπιαζηάδνληαη νη εξγαζίεο ιόγσ 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαζκνύ 

εδαθνθάιπςεο 

 

 

Β. Καλλιζργεια αγρϊν  

 

Καηηγοπία αγπών 

ςνολική 

δαπάνη ανά 

δεκάπιο (€)  

Παπαηηπήζειρ 

1. 
Εδάθε πνπ θαιιηεξγνύληαη  

45 Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο δεθαξίνπ απαηηνύληαη 2 ώξεο. Λήθζεθε ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο γεσξγηθνύ 

ειθπζηήξα αλέξρεηαη ζε € 22,5/ώξα 

2. 
Φέξζα εδάθε  

67,5 Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελόο δεθαξίνπ απαηηνύληαη 3 ώξεο. Λήθζεθε ππόςε όηη ε δαπάλε ελόο γεσξγηθνύ 

ειθπζηήξα αλέξρεηαη ζε € 22,5/ώξα. 
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ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Διατήρηςη και ενίςχυςη των δαςικών εκτάςεων 

Σα δάςθ τθσ Κφπρου δζχονται πιζςεισ από διάφορεσ κατευκφνςεισ, ενϊ αντιμετωπίηουν ςυνεχϊσ νζεσ 

προκλιςεισ, ωσ αποτζλεςμα των μεταβαλλόμενων αναγκϊν και απαιτιςεων τθσ κοινωνίασ και τοφτο λόγω 

των ςυντελοφμενων μεταβολϊν τόςο ςτο τοπικό όςο και ςτο παγκόςμιο επίπεδο. Εκτόσ από τισ δαςικζσ 

πυρκαγιζσ και τουσ διάφορουσ άλλουσ κινδφνουσ από βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ, θ μεγαλφτερθ 

πίεςθ προζρχεται από τθν ανάπτυξθ και ειδικά από τθν τουριςτικι και οικιςτικι ανάπτυξθ, τθν ανάπτυξθ για 

βιομθχανικοφσ ςκοποφσ (λατομεία, αιολικά πάρκα) και καταςκευι ζργων υποδομισ. Σα δάςθ τθσ Κφπρου, τθν 

ίδια ϊρα που δζχονται τθν πίεςθ από τθν ανάπτυξθ και τισ επιδράςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, καλοφνται να 

παίξουν πρωτεφοντα ρόλο ςτθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και να ςυμβάλουν ςτον περιοριςμό των 

κλιματικϊν αλλαγϊν.    

 
Σα δάςθ και οι δαςϊδεισ περιοχζσ (Forest and other wooded land) καταλαμβάνουν το 42% τθσ ολικισ 

ζκταςθσ τθσ Κφπρου (386.166ha), αποτελοφν ςθμαντικό φυςικό πόρο και προςφζρουν πολλά αγακά και 

υπθρεςίεσ ςτον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομζα. Θ προςταςία, θ ςωςτι διαχείριςθ και θ 

επζκταςι τουσ αποτελοφν πρωταρχικό μζλθμα του Σμιματοσ Δαςϊν. Περίπου το ζνα πζμπτο τθσ Κφπρου 

(18,7 %
 
θ 107.778ha) καλφπτεται ςιμερα από ψθλά δάςθ που ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι φυςικά και 

χαρακτθρίηονται από ψθλό βακμό βιοποικιλότθτασ και ςτακερότθτασ. 

Ο ςυνολικόσ όγκοσ ξυλαποκζματοσ (total forest growing stock) παρουςιάηει μια ςτακερά αυξθτικι τάςθ θ 

οποία ενδεικτικά ανζρχεται ςε περίπου 2% ανά ζτοσ με το ςυνολικό όγκο το 2011 να ανζρχεται ςε 10.360.363 

κ.μ.. τισ αρχζσ του 2012, όπωσ ζχει υπολογιςτεί, ςτο ξυλαπόκεμα των δαςϊν τθσ Κφπρου ιταν 

αποκθκευμζνοι περίπου 3,57 εκατομμφρια τόνοι άνκρακα. Εντόσ του 2012, δεςμεφτθκαν άλλεσ 69,89 

χιλιάδεσ τόνοι άνκρακα. Σο ποςό αυτό ιταν αυξθμζνο τθν τελευταία δεκαετία αφοφ θ ετιςια προςαφξθςθ 

ιταν μεγαλφτερθ από τθν ποςότθτα ξυλείασ που υλοτομικθκε και εξάχκθκε. Λόγω τοφτου, περιςςότεροσ 

άνκρακασ δεςμεφεται ςτο δάςοσ από ότι αφαιρείται από τθν ςυγκομιδι ξυλείασ. Θ διατιρθςθ και αφξθςθ 

των δαςικϊν εκτάςεων κα παραμείνει ωσ ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Σμιματοσ Δαςϊν τα επόμενα 

χρόνια. Θ εκπόνθςθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων ςτα ιδιωτικά δάςθ και θ ανακεϊρθςθ των διαχειριςτικϊν 

ςχεδίων ςτα κρατικά δάςθ κα ςυμβάλει ζτςι ϊςτε να τεκεί θ διαχείριςθ των κυπριακϊν δαςϊν ςε μια πιο 

οργανωμζνθ και ςτρατθγικά κατευκυνόμενθ βάςθ.. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν αφξθςθ των 

ιδιωτικϊν δαςικϊν εκτάςεων. Θ ιδιωτικι δαςοπονία ςτθν Κφπρο είναι ανφπαρκτθ. Αυτό οφείλεται ςτισ 

εξαιρετικά δφςκολεσ ςυνκικεσ εγκατάςταςθσ του δάςουσ, το χαμθλό παραγωγικό δυναμικό λόγω των 

δυςμενϊν κλιματικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν Κφπρο, τθ μακρά περίοδοσ παραγωγισ και ςτουσ 

ςυναφείσ κινδφνουσ, ςτουσ μζχρι πρόςφατα εναλλακτικοφσ και πιο αποδοτικοφσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ 

γθσ και ςτουσ μικροφ μεγζκουσ δαςικοφσ κλιρουσ.  Μπορεί να μελετθκεί το ενδεχόμενο τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ 

ιδιωτικισ δαςοπονίασ με τθν οργάνωςθ των ιδιωτικϊν δαςοκτθμόνων / δαςοκαλλιεργθτϊν ςε τοπικζσ 

ομάδεσ για να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα του μικροφ κλιρου κακϊσ επίςθσ και με τθν εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςι τουσ.  

 
Προςταςία των Δαςών 

Σο Σμιμα Δαςϊν ζχει αναπτφξει μια άρτια δομι ςτθ διαχείριςθ και προςταςία των δαςϊν και διαχρονικά ζχει 

ενιςχφςει τθ δυνατότθτα δράςθσ με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και τισ υποδομζσ για τθν άμεςθ προςταςία 

των δαςϊν από πυρκαγιζσ και επιβλαβείσ οργανιςμοφσ. Όμωσ, θ αναγκαιότθτα διαρκοφσ ενίςχυςθσ και 

ανανζωςθσ του εξοπλιςμοφ και των δομϊν προςταςίασ των δαςϊν κα ςυνεχίςει να υφίςταται αφοφ ο 

κίνδυνοσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν αναμζνεται να αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

και τθσ εγκατάλειψθσ τθσ υπαίκρου ενϊ οι ίδιοι λόγοι κακϊσ επίςθσ και θ διεφρυνςθ του εμπορίου φυτϊν 
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και φυτικϊν προϊόντων αναμζνεται να επιτείνουν τουσ κινδφνουσ από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ (ζντομα, 

αςκζνειεσ).  

Αποτελεί άρα διαχρονικό ςτόχο του Σμιματοσ Δαςϊν θ διαρκισ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ  προςταςίασ των 

δαςϊν από τισ πυρκαγιζσ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςκεί ο αυξανόμενοσ κίνδυνοσ, να μειωκεί ςτο ελάχιςτο ο 

χρόνοσ επζμβαςθσ  ςε επειςόδια πυρκαγιϊν  αλλά και για να επιδιωχκεί (α) θ μείωςθ τθσ ετιςιασ καμζνθσ 

ζκταςθσ και (β) θ μείωςθ τθσ μζςθσ καμζνθσ ζκταςθσ ανά πυρκαγιά.  

θμειϊνεται πωσ από το 2000 μζχρι ςιμερα ο μζςοσ χρόνοσ επζμβαςθσ μειϊκθκε από 14  λεπτά ςε 9 ενϊ ο 

μζςοσ όροσ τθσ περιόδου 2000 -12 ιταν 12 λεπτά . Ο μζςοσ όροσ ανά ζτοσ του αρικμοφ των πυρκαγιϊν που 

εκδθλϊκθκαν ι εξαπλϊκθκαν μζςα ςε κρατικό δάςοσ για τθν περίοδο 2000-2012 είναι 26 και θ μζςθ ετιςια 

καμζνθ ζκταςθ κρατικοφ δάςουσ 139 εκτάρια. Παράλλθλα, ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των δαςικών 

πυρκαγιών (πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν ι εξαπλϊκθκαν μζςα ςε κρατικό δάςοσ ι ςε απόςταςθ 2 

χιλιομζτρων από τθν οροκετικι γραμμι του κρατικοφ δάςουσ) για τθν περίοδο 2000-2012 είναι 81 και θ μζςθ 

καμζνθ ζκταςθ 403 εκτάρια. Με τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τθσ νζασ Δαςικισ Νομοκεςίασ ςτισ αρχζσ του 2012, θ 

αρμοδιότθτα του Σμιματοσ Δαςϊν όςον αφορά τθν καταςτολι και κατάςβεςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν 

επεκτάκθκε από το ζνα ςτα δφο χιλιόμετρα απόςταςθ από τα όρια του κρατικοφ δάςουσ. Αυτό κρίκθκε 

αναγκαίο αφοφ, όπωσ επιβεβαιϊνεται και από τα πιο πάνω δεδομζνα, ζνα μεγάλο ποςοςτό των πυρκαγιϊν 

ζχουν ωσ ςθμείο ζναρξθσ τθ ηϊνθ των δφο χιλιομζτρων από τα κρατικά δάςθ. Πζρα από τισ πυρκαγιζσ, οι 

οποίεσ είχαν ςθμείο ζναρξθσ εντόσ του κρατικοφ δάςουσ ι τθ ηϊνθ των δυο χιλιομζτρων, ςτθν φπαικρο 

ξζςπαςαν τθν περίοδο 2000-2012 55 πυρκαγιζσ, οι οποίεσ κατζκαιαν περίπου 2032 εκτάρια δάςουσ ι άλλων 

δαςωδϊν εκτάςεων ανά ζτοσ.    

 

Πζραν των δαςικϊν πυρκαγιϊν, το Σμιμα Δαςϊν παρζχει ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των επιδράςεων των 

βιοτικϊν και αβιοτικϊν παραγόντων ςτα δαςικά οικοςυςτιματα τθσ Κφπρου, ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται 

ζγκαιρα τα κατάλλθλα προλθπτικά ι διορκωτικά μζτρα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ τθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ 

των επιβλαβϊν οργανιςμϊν που ενδθμοφν ςτα δάςθ τθσ Κφπρου ςε χαμθλά επίπεδα κακϊσ και τθν 

παρεμπόδιςθ τθσ ειςαγωγισ και εξάπλωςθσ επικίνδυνων επιβλαβϊν οργανιςμϊν από το εξωτερικό.  

 

Προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτα δάςθ 

 
Σα κυπριακά δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ βιοποικιλότθτα.  Θ βιοποικιλότθτα 

των δαςϊν απειλείται κυρίωσ από τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, τθν υπζρμετρθ ανάπτυξθ, τθν κλιματικι αλλαγι, τθν 

υπερβόςκθςθ και τθ μθ προςεγμζνθ μετακίνθςθ του γενετικοφ υλικοφ από μια περιοχι ςε άλλθ. τόχοσ του 

Σμιματοσ Δαςϊν είναι να διατθρθκεί και να ενιςχυκεί θ βιοποικιλότθτα και πολυμορφία των δαςϊν, με 

ζμφαςθ ςτα προςτατευόμενα, ενδθμικά και μεςογειακά ςτοιχεία, καταβάλλοντασ προςπάκεια για ανάςχεςθ 

τθσ περαιτζρω ςυρρίκνωςθσ των απειλοφμενων ςτοιχείων και ει δυνατόν τθν επζκταςι τουσ. Ενδεικτικά 

αναφζρεται ότι 78% των κρατικϊν δαςϊν εμπίπτουν ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000, 14 από τουσ 38 

«Σόπουσ Κοινοτικισ θμαςίασ» (SCI: Sites of Community Importance) και 8 από τισ 29 Ηϊνεσ Ειδικισ 

Προςταςίασ» (SPA: Special Protection Areas) τθσ Κφπρου είναι δαςικζσ περιοχζσ. 

 

Ενίςχυςθ τθσ δαςικισ αναψυχισ και του τουριςμοφ  

Σα κρατικά δάςθ, λόγω τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και των μοναδικϊν αιςκθτικϊν αξιϊν, κατζχουν κεντρικι 

κζςθ ςτθν παροχι ευκαιριϊν υπαίκριασ αναψυχισ. Θ οικονομικι αξία τθσ προςφοράσ δαςικισ αναψυχισ και 

δαςοτουριςμοφ είναι πολλαπλάςια από τθν αξία των εμπορεφςιμων δαςικϊν προϊόντων ςτθν Κφπρο. Θ 

Κφπροσ διακζτει ςιμερα εντόσ των κρατικϊν δαςϊν 45 εκδρομικοφσ χϊρουσ δυναμικότθτασ 23.000 περίπου 

ατόμων και 5 καταςκθνωτικοφσ χϊρουσ δυναμικότθτασ 660 αντίςκθνων ι 2.400 ατόμων.  τθ δαςικι 

αναψυχι εντάςςονται επίςθσ 74 μονοπάτια μελζτθσ τθσ φφςθσ ςυνολικισ απόςταςθσ 350 χιλιομζτρων και 
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δφο περιβαλλοντικά κζντρα (Σροόδουσ και Ακαλάςςασ) με μζςο όρο επιςκεπτϊν για τθν τελευταία πενταετία 

12.000 και 7.000 αντίςτοιχα.  Δζκα ςυνολικά περιοχζσ εκτάςεωσ 15000 περίπου εκταρίων ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ Εκνικά δαςικά πάρκα και ςθμαντικό ρόλο ςτθν δαςικι αναψυχι ζχουν να διαδραματίςουν 

τα τζςςερα περιαςτικά εκνικά δαςικά πάρκα (Ακαλάςςασ, Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ, Ριηοελιάσ, Πολεμιδιϊν) 

τα οποία καλφπτουν μια ζκταςθ γφρω ςτα 1110 εκτάρια αλλά τυγχάνουν ψθλισ κακθμερινισ 

επιςκεψιμότθτασ.  

Από τθν περιςταςιακι παρακολοφκθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των προαναφερόμενων χϊρων, από τα 

περιφερειακά γραφεία του Σμιματοσ Δαςϊν, εκτιμάται πωσ:  

(α) οι διακζςιμοι εκδρομικοί και καταςκθνωτικοί χϊροι,  εντόσ των κρατικϊν δαςϊν, επαρκοφν για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των επιςκεπτϊν, ακόμθ και κατά τισ περιόδουσ υψθλισ ηιτθςθσ αλλά θ διαρκισ 

ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ των διακζςιμων υποδομϊν κρίνεται αναγκαία  

(β) τα υφιςτάμενα μονοπάτια μελζτθσ τθσ φφςθσ υπερκαλφπτουν τισ ανάγκεσ ψυχαγωγίασ αλλά εντοπίηεται 

μια ςθμαντικι αδυναμία ςτθν φπαρξθ διαφοροποιθμζνων ςε χαρακτθριςτικά μονοπατιϊν μελζτθσ τθσ φφςθσ 

πχ κεματικά μονοπάτια μελζτθσ τθσ φφςθσ κακϊσ και θ προϊκθςθ και προβολι τουσ ςτο ευρφ κοινό. 

Παράλλθλα εκτιμάται πωσ θ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ (πχ τεχνολογία GPS και άμεςθ πλθροφόρθςθ 

για τθν χλωρίδα) μπορεί να αυξιςει τθ χριςθ των μονοπατιϊν και να ενιςχφςει δια μζςου τθσ 

επιςκεψιμότθτασ, τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ.  

 

Δεν μπορεί αντικειμενικά να προςδιοριςτεί θ επάρκεια και ο βακμόσ επιςκεψιμότθτασ των παρεχόμενων 

χϊρων αναψυχισ, κρίνεται όμωσ ωσ περιςςότερο επιβεβλθμζνθ θ ςυντιρθςθ και ενίςχυςθ των δομϊν παρά 

θ δθμιουργία νζων. Ιδιαίτερθ αδυναμία εντοπίηεται ςτθν παροχι κεματικϊν μονοπατιϊν και ενίςχυςθ των 

δομϊν αναψυχισ ςτα περιαςτικά Εκνικά δαςικά πάρκα όπου υπάρχει ςυχνότερθ χριςθ από τουσ πολίτεσ. 

Παράλλθλα όμωσ, κα πρζπει να τονιςτεί πωσ θ δαςικι αναψυχι αποτελεί και ζνα μοχλό τοπικισ ανάπτυξθσ 

ςε ορεινζσ κοινότθτεσ οι οποίεσ δια μζςου των εκδρομικϊν και καταςκθνωτικϊν χϊρων πλθςίον ι/και εντόσ  

των κοινοτικϊν ορίων επιδιϊκουν τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, κυρίωσ οργανωμζνων ςυνόλων, ενιςχφοντασ 

ζτςι τθν τοπικι οικονομία.  

 


