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ΠΡΟΣ:   

Όλες τις Περιφερειακές  
Δασικές  Υπηρεσίες 

           

ΚΟΙΝ.:  
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 
Δασών 
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Δασών & Π.Δ & 
Φ.Π 
3. Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 
                        Ενταύθα 
 

 
ΘΕΜΑ :  Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά 
φυτώρια. 

       
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.1538/85,  «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
2. Το Π.Δ. 46/91, « συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 405/88, περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας » . 
3. Το Ν 998/1979 (ΦΕΚΑ’ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας». 
4. Το Ν. 3208/24-12-2003 (ΦΕΚ 303/τεύχος Α /2003), « Προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις . 
5. Το Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «περί καθορισμού  και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα  Π.Δ.24 και 28/2010 ». 
6. Την υπ,αρ.2311/31/5/2010 ΚΥΑ>>(ΦΕΚ Α 855/18-06-10 περί «Συγκρότησης ενιαίου 
Διοικητικού Τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών» 
7. Την  αριθ. 280682/22-5-2009 (ΦΕΚ 972/ τεύχος Β /2009) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων « Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γεν. 
Δ/νσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους  Τμήματος, της εξουσίας να 
υπογράφουν με « εντολή Υπουργού» . 

 
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε 

τις προϋποθέσεις διάθεσης του δασικού φυτευτικού  υλικού από τα πλεονάσματα της παραγωγής 
των δημόσιων δασικών φυτωρίων της Χώρας που θα προκύψουν μετά την εξυπηρέτηση των 
εγκεκριμένων αναδασωτικών  και δασοτεχνικών τους προγραμμάτων, ως εξής: 
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Α΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

1. Διάθεση για αναδασώσεις  δασών και δασικών εκτάσεων, που έχουν κηρυχθεί , 
υποχρεωτικά αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών ή παράνομων υλοτομιών (παρ. 1 του άρθρο38 Ν. 
998/79). 

2. Διάθεση για αναδασώσεις λοιπών δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί, 
υποχρεωτικά αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 Ν. 998/79 για 
προστατευτικούς σκοπούς (λεκανών απορροής, κίνδυνος διάβρωσης, ερημοποίηση κ.α) . 

3. Διάθεση για αναδασώσεις λοιπών δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως 
αναδασωτέες με σκοπό την ενοποίηση δασών η δασικών εκτάσεων, εξωραϊσμού τοπίου, 
δασικών φυτειών. (παρ. 3 του άρθρου 38 Ν. 998/79). 

4. Διάθεση σε σχολεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη φιλοδασικού 
πνεύματος. 

5. Διάθεση για τη δημιουργία περιαστικών δασών, δασών αναψυχής, αλσών, πάρκων , 
δενδροστοιχιών για προστατευτικούς, αισθητικούς κ.λ.π σκοπούς σε δημοτικούς και κοινοτικούς 
χώρους. Ο στόχος αυτός θα πετύχει καλύτερα σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  

6. Διάθεση για την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης σε  χώρους με 
δράσεις μεταλλευτικών,  λατομικών και λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται από 
εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες .  

7. Διάθεση στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, οι οποίοι δημιουργούν σε τεμάχια των αγρών 
τους, δενδρώδεις ή θαμνώδεις ή μικτούς βλαστητικούς σχηματισμούς ή δενδροστοιχίες και 
φυσικούς αγροφράκτες  γύρω από τα όρια των αγρών τους, με τα αναγκαία δασοπονικά είδη, 
(παρ. 3 του άρθρου 2 Ν.3208/2003) 

8. Διάθεση για την ίδρυση ιδιωτικών  δασοπονικών φυτειών  σε αγροτικές εκτάσεις των 
ορεινών, νησιωτικών και των παρακείμενων σε δάση περιοχών και εφόσον αυτές, φυσικά, 
συμβαδίζουν με την σκόπιμη δασοπονική τεχνική  ( Καρυδιάς, Καστανιάς, Αγριοκερασιάς, 
Χαρουπιάς κ.λ.π). Επίσης για την ίδρυση, στις ανωτέρω περιοχές ιδιωτικών φυτειών  είτε μικτής 
δασοκτηνοτροφικής, είτε αμιγούς κτηνοτροφικής σημασίας με δενδρώδη  η λιβαδοπονικά είδη, 
κατάλληλα για παραγωγή ζωοτροφών      ( π.χ. Μουριά, Δρύς, Χαρουπιά κ.λ.π). Επιπλέον,  για 
την ίδρυση προστατευτικών δασικών ζωνών στα κράσπεδα ή τα όρια των αγρών και των 
γεωργικών καλλιεργειών. 

9. Διάθεση για την ίδρυση σε γεωργικές εκτάσεις των ορεινών και παραδασόβιων 
κοινοτήτων της χώρας ιδιωτικών δασικών φυτειών, με σκοπό την παραγωγή εορταστικών  
δενδρυλλίων (δένδρα Χριστουγέννων)κ.λ.π. 

10. Διάθεση για τη δενδροφύτευση και την εγκατάσταση πρασίνου σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους (όπως αυλές, κήπους, ταράτσες, βεράντες κ.λ.π) με σκοπό την εξυγίανση και 
τον εξωραϊσμό του αστικού περιβάλλοντος  προς όφελος της υγείας και της ποιότητας ζωής του 
λαού.   Αυτοί μπορεί να ανήκουν σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κάθε μορφής αγαθοεργή και 
κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, και ιδιωτικές κατοικίες κ.λ.π  

11. Διάθεση για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων 
τεχνικών έργων, συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών,  κ.λ.π με 
σκοπό την προστασία και την αισθητική των τεχνικών τούτων έργων ή του περιβάλλοντος. 

12. Διάθεση σε εργολάβους φυτοκομικών έργων. 
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Β΄. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Όλα τα είδη φυταρίων και δενδρυλλίων που καλλιεργούνται και παράγονται στα δημόσια 
δασικά φυτώρια είναι δυνατόν να διατίθενται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δασικές 
Υπηρεσίες, που διαχειρίζονται τα δασικά φυτώρια, προς κάθε ενδιαφερόμενο να προμηθευθεί 
αυτά, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Κεφαλ. Α΄. 

Δικαιούχοι διάθεσης δενδρυλλίων και φυταρίων είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που 
ενδιαφέρονται να προμηθευτούν αυτά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς 
του Κεφαλ. Α΄. 

                                                  Γ.΄ ΔΙΑΘΕΣΗ 

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 γίνεται αυτοψία και με σύμφωνη γνώμη της Δασικής Αρχής που θα 
περιλαμβάνει διάγραμμα της έκτασης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000. 

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). 

 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 .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 Ν998/79,  
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 . 
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  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 

Δ΄. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Στο κεφάλαιο Α περιγράφονται οι προτεραιότητες διάθεσης του φυτευτικού υλικού.  Τα 

αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την σκοπιμότητα, που 
ιεραρχείται στο Κεφάλαιο Α. 
            Συνεπώς  η διάθεση του φυτευτικού υλικού και η ικανοποίηση των αιτημάτων τρίτων 
δικαιούχων θα γίνεται στα πλαίσια των διαθέσιμων ποσοτήτων μετά την κάλυψη των αναγκών 
των δασικών υπηρεσιών για την εκτέλεση των αναδασωτικών  και δασοτεχνικών τους 
προγραμμάτων.   

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπηρεσίες έχουν πολλά αιτήματα για ικανοποίηση και 
τα προς διάθεση κατάλληλα φυτά δεν επαρκούν, δύναται με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντού ύστερα από εισήγηση του Δ/ντη Δασών ή Αναδασώσεων να καθορίζεται ο μέγιστος 
αριθμός φυτών συνολικά και κατά είδος που μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους.  
 Η οργάνωση της διαδικασίας διάθεσης θα πρέπει να προνοήσει για τα εξής: 
 Την έγκαιρη ανακοίνωση του θέματος των διαθέσεων φυταρίων  (και την λίστα των ειδών 
προς διάθεση με πιθανή την ανάρτηση στο διαδίκτυο-Διαύγεια Ν.3861/2010) και την πλήρη 
ενημέρωση και καθοδήγηση των δικαιούχων ως προς την διαδικασία, τον χρόνο και την ακριβή 
διεύθυνση όπου θα απευθύνονται. 
 Την έκδοση των απαραίτητων εντύπων όπως, αίτηση, διατακτικές, εκθέσεις αυτοψίας, 
έγγραφο ανακοίνωσης της χορήγησης προς τον δικαιούχο, την λίστα των ειδών προς διάθεση κ.α. 
 Να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους δικαιούχους για τις προϋποθέσεις διάθεσης, την ακριβή 
διεύθυνση της υπηρεσίας και του γραφείου στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί για την πληρωμή 
του τιμήματος, την παραλαβή της διατακτικής χορήγησης, το φυτώριο από όπου θα παραλάβει τα 
φυτά, τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες το φυτώριο εκτελεί τις διαθέσεις αυτές, την 
ημερομηνία μέχρι τη οποία οφείλει να εκτελέσει την παραλαβή, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα 
χορήγησης,  
 Να δοθούν σαφείς τεχνικές οδηγίες προς τους δικαιούχους, εκτέλεσης των εργασιών φύτευσης 
κ.λπ ανάλογα με την κάθε περίπτωση και την υποχρέωση να φυτεύει τα φυτά ευθύς μετά την 
παραλαβή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και στην επιφάνεια και το σκοπό που εγκρίθηκε η 
διάθεση.       

Οι Δ/νσεις Δασών των εκάστοτε Περιφερειών, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα στην 
κατανομή του φυτευτικού υλικού, παρακαλούνται να συνεργασθούν μεταξύ τους, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείρισή του.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι το φυτευτικό υλικό μπορεί να μεταφερθεί σε όμορους νομούς μόνο στις περιπτώσεις 
εκείνες που διασφαλίζεται  ότι η προέλευση του υλικού δεν επηρεάζει την βιοποικιλότητα 
της περιοχής.  
            Προγενέστερες αποφάσεις μας, οι οποίες ρύθμιζαν διαφορετικά την  διάθεση του 
φυτευτικού υλικού από τα δασικά φυτώρια της χώρας, παύουν να ισχύουν. 

 
 

                                                         Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  
 
 
 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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