
                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση       : Παπαναστασίου 52 
Ταχ. Κώδικας : 41110 
Πληροφορίες  :  Καλλιόπη Τσάρα 
Τηλέφωνο       : 2410 251501, 2410 258897 
                           1591 (Προστασία Δασών) 
FAX                 : 2410 251620 
Email               : popi.tsara@apdthest.gov.gr   

 
                  
 
                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                  
                         Λάρισα  08-01-2014                                 
                         Αριθ. Πρωτ. 8335/237028 

                                                                               
 
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

     
                    

 
 

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» 
 
ΣΧΕΤ:  α)  Το με αριθμ. πρωτ.115378/2059/22-10-2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με   θέμα  
                  «Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά  
                   φυτώρια» (ΑΔΑ : 4ΙΞ90-Χ). 
              β)  Το με αριθμ. πρωτ.137393/1558/11-11-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με   θέμα  
                  «Διευκρινήσεις προϋποθέσεων διάθεσης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού  
                   από τα δημόσια δασικά φυτώρια». 
              γ)  Το με αριθμ.πρωτ.6844/200836/14-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού  
                   και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παραγωγή   
                   και διάθεση φυτευτικού υλικού περιόδου 2013-2014».  
 
              Σας γνωρίζουμε ότι η διάθεση του δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό 
Φυτώριο Λάρισας Δασαρχείου Λάρισας, για τη φυτευτική περίοδο 2013-2014, ξεκινά από τις 
13-01-2014 και λήγει στις 28-03-2014 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων φυταρίων που 
υπάρχουν στο δασικό φυτώριο και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των παραπάνω σχετικών. 

        Ειδικότερα: 
Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού γίνεται: 
1. Στις δασικές υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από εγκεκριμένες μελέτες αναδάσωσης, ή 

ορεινών υδρονομικών έργων ή αξιοποίησης δασικών βοσκοτόπων. 
2.  Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας :  
• Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων    

δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις). 
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•  Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη 
αναδάσωσης. 

•  Όταν θέλουν φυτά για δενδροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π. 
εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια Δασική Αρχή. 

 3. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας – Δημόσια ή ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις για τη 
διαμόρφωση των αύλειων χώρων τους, καθώς επίσης όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική 
δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία και καθοδήγηση της αρμόδιας Δασικής 
Αρχής σε δημόσιες δασικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.998/79, για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος. 

 4. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς  
συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από 
συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε δημόσιες 
δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ., 
ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση. 

 5.  Στα Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελή ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού        
   τους χώρου. 

 6. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και 
φυσικούς αγροφράκτες γύρω από τα όρια των αγρών τους με τα αναγκαία δασοπονικά είδη 
(άρθρο 2 παρ.3 Ν.3208/2003). Σαν τέτοια είδη προτείνονται κατά προτεραιότητα τα είδη 
του γένους κυπαρισσιού και λεύκης. 

 7.  Στους επισκέπτες εκθέσεων που συμμετέχει η Δασική Υπηρεσία. 
 8.  Σε περιπτώσεις που το φυτευτικό υλικό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα  αδιάθετο 

και κινδυνεύει να καταστεί ακατάλληλο μπορούν τα φυτώρια να το διαθέτουν δωρεάν 
ακόμη και στους ιδιώτες. 
 

Διάθεση με καταβολή τιμήματος 
Για τις λοιπές περιπτώσεις η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος όπως ίσχυε, δηλ. 
α. Γυμνόριζα φυτά: 0,50 ευρώ/φυτάριο. 
β. Φυτά σε πλαστικές θήκες ή χαρτογλαστρίδια: 0,75 ευρώ/φυτάριο. 

     γ. Βωλόφυτα,(φυτά σε πλαστικούς σάκους): 0,90 ευρώ/φυτάριο 
      Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 13% 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις διάθεσης εφόσον η φύτευση θα γίνεται σε δάση ή δασικές ή 

χορτολιβαδικές εκτάσεις θα πρέπει να προβλέπεται από εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης ή 
μελέτη αξιοποίησης δασικών βοσκοτόπων ή από προγραμματική σύμβαση. Στις υπόλοιπες 
εκτάσεις θα πρέπει να προβλέπεται από ανάλογη μελέτη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο 
αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50) φυτάρια θα 
πρέπει να προσκομίζεται διάγραμμα της έκτασης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000 και θα 
ακολουθεί αυτοψία από την αρμόδια Δασική Αρχή.   

Δικαιούχοι διάθεσης δενδρυλλίων και φυταρίων είναι όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν αυτά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ του α) σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΚΑ.  

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την 
σκοπιμότητα, που ιεραρχείται στο Κεφάλαιο Α΄ του παραπάνω α) σχετικού εγγράφου του 
ΥΠΕΚΑ. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα Γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας 
(Παπαναστασίου 52, Λάρισα, τηλ. 2410 251501 και 2410 258897, fax 2410 251620), καθώς 
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και στα γραφεία του Δασικού Φυτωρίου Λάρισας (5ο χλμ. οδού Λαρίσης-Τρικάλων, τηλ.2410 
613009). Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία μας, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
:http://www.apdthest.gov.gr/Intro/Data/Sites/1/documents/entipa/dasi/chorigisi_fytwn.doc.  

Οι πολίτες εκτός περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λάρισας θα απευθύνουν το 
αίτημά τους στην αρμόδια τοπική Δασική Αρχή η οποία θα μας διαβιβάζει το αίτημα και θα 
έχει την ευθύνη και τον έλεγχο. 

                   Η παραλαβή της διατακτικής χορήγησης, η πληρωμή του τιμήματος και η παραλαβή 
των φυταρίων θα γίνεται στα γραφεία του Δασικού Φυτωρίου Λάρισας (5ο χλμ. οδού Λαρίσης-
Τρικάλων, τηλ.2410 613009) όλες τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:00 έως τις 12:30. Οι 
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τα φυτά από το δασικό φυτώριο της υπηρεσίας 
μας μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία. 

           Η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται με μεταφορικό μέσο των ενδιαφερομένων 
δικαιούχων που θα είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα συσκευασίας των φυτών 
(κιβώτια, λινάτσες κ.λ.π.). 

           Η φύτευση θα πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως μετά την παραλαβή των φυταρίων και 
σύμφωνα με τις οδηγίες των δασικών υπαλλήλων, ώστε η επιτυχία να είναι εξασφαλισμένη. 

              Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Δασαρχείο Λάρισας και στα τηλέφωνα 2410 251501 και 2410 258897. 
              Συνημμένα παρατίθεται έντυπο της αίτησης και πίνακας των ειδών των φυτών που 
διατίθενται. 
 

                   Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.- Σ.Ε. 
       Ο Δασάρχης Λάρισας  

 
 
        Αστέριος Γκάτσικος                                             
     Δασολόγος με Β΄ βαθμό                                                                    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
              Τσιμισκή 5  
      Τ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΣΑ 

      2.   Δ/νση Δασών Ν. Λάρισας  
                       Σωκράτους 103  
                  Τ.Κ. 41336-ΛΑΡΙΣΑ 

            3.   Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
                   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
                   Στερεάς Ελλάδας   
                   (με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν 
                   έγγραφο στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης  
                   Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας). 
                               Σωκράτους 111 
                           Τ.Κ. 41336-ΛΑΡΙΣΑ 
             4.   ΟΤΑ  Νομού Λάρισας 
                            Έδρες τους  
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Α Ι Τ Η Σ Η  
 

Υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για άδεια χορήγησης φυτών .  

 

ΠΡΟΣ :  Δασαρχείο ……………………….. 
Ταχ. Δ/νση :…………………., Τηλ: ……………. FAX: ……………..  
Ε-mail:  
Αρμόδιος υπάλληλος :    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
α) Φυσικού προσώπου : 
Επώνυμο : …………………………… Όνομα ………………………Όνομα πατρός ή συζύγου : ……………… 
Επάγγελμα : ………………………………………………….…………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : οδός …………………… αριθ. ….. Δήμος/Κοινότητα :…………………………… 
Τ.Κ. …………… Τηλέφωνο : …………… FAX : ………….. Αρ. Ταυτ. …………………………. 
β) Μη φυσικού προσώπου : (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) 
Α. Φ. Μ. : ………………………………………… Επωνυμία :  …………………………………… 

Αριθμ. Καταστατικού …………………….. Ημερομ. Επικύρ. Καταστατικού ………………… 
Αριθμ. κ  ́ Έτος ΦΕΚ / Τ.Α.Π.Ε.Τ.: ………………………………………………………………… 
Δ/νση Αλληλογραφίας : Οδός : ………………………………Αριθ.: ……… Τ.Κ. …………….. 
Περιοχή – Δήμος / Κοινότητα : ……………………………………………………………………. 
Νομός : ………………………………….. Τηλέφωνο : ……………………. FAX ………………… 

    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Επώνυμο : ………………………………………………Όνομα :   ……………………… 
Όνομα πατέρα ή συζύγου : …………………………. Αριθμ. Δελτ. Ταυ/τας : ………………………………… 
Οδός : ………………..….. ………………. … Αριθ. ……………… Ταχ. Κώδ. : ………………………………… 
 Τηλ. : ……………………. Δήμος ή Κοινότητα   …………………………………………………….. 

 

*Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή μας, σημειώνοντας  στο 
αντίστοιχο τετράγωνο : 

 1. Να σας σταλεί με FAX στο νούμερο …………………………………………………….. 
 2. Να σας σταλεί συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: ……………………………….. 
     …………………………………………………………… 
 3. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την οικεία υπηρεσία. 
 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………. 
Ο/Η Αιτ……. 

*Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επόμενη σελίδα. 
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                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΤΩΝ  
 

 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΩΝ 
 

Αριθμός 
 

Παρατηρήσεις 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση, ότι: 
 
1. Θα τα φυτέψω στην ιδιόκτητη έκτασή μου …… στρεμ. που βρίσκεται στη                            

θέση……………της Τ.Κ…………της Δ.Ε……………του Δήμου…..................  
2. Η έκταση αυτή είναι σήμερα Χωράφι  Οικόπεδο    

       Χορτολιβαδική   Δασική     
3.  Σκοπός της φύτευσης είναι  Εξωραϊσμός   Προστασία                   
      Οποιοδήποτε άλλο σκοπό θα πρέπει να τον αναγράψετε.
 
 
4. Αποκλείεται να τα πουλήσω ή να τα δωρίσω. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………………. 

                         Ο/Η Αιτ……. 
(Υπογραφή) 

Σημείωση : 
 Αν συναντάτε δυσκολίες στη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε 
ρωτήστε μας. 
 Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον αρμόδιο υπάλληλο να 
συντάξει ο ίδιος την αίτηση, αν δηλώσετε προφορικά ότι δεν μπορείτε να γράψετε 
(άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2690/99-ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-99) 
 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το οικείο Δασαρχείο. 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡ10-Υ37



ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
 

Δασοπονικό είδος 

  

Μέθοδος 
παραγωγής φυτών  

ΚΩΝΟΦΟΡΑ   

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ                 Χαρτογλαστρίδια  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑΣ  Βωλόφυτα 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ  Βωλόφυτα  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ  Βωλόφυτα  
ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ                    Χαρτογλαστρίδια  
ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ                   Βωλόφυτα  
ΤΟΥΓΙΑ                                Βωλόφυτα  

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ   

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  Γυμνόριζα 
ΠΛΑΤΑΝΙ                      Βωλόφυτα  
ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ                    Βωλόφυτα  

ΜΟΣΧΟΙΤΙΑ Βωλόφυτα  
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ                    Βωλόφυτα  
ΘΑΜΝΟΙ   

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Βωλόφυτα 

ΙΒΙΣΚΟΣ                           Βωλόφυτα 
ΚΑΤΑΛΠΗ                       Βωλόφυτα 

ΚΕΡΛΕΤΕΡΙΑ                        Βωλόφυτα 

ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Βωλόφυτα 

ΛΙΓΓΟΥΣΤΡΟ                        Βωλόφυτα 

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ                    Βωλόφυτα 

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ  Βωλόφυτα 
ΡΟΔΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ Βωλόφυτα 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Βωλόφυτα 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ  Βωλόφυτα 
ΧΕΙΜΟΝΑΝΘΟΣ Βωλόφυτα 

ΨΕΥΔΑΜΕΛΙΑ                   Βωλόφυτα 
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