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ΠΡΟΣ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γενικές Δ/νσεις Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νσεις Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών
Έδρες τους

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ “Ίδρυση δασικών φυτωρίων” και της ΥΑ
“Διάθεσης αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης”
Σχετ.: 1. Η αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2564/27-11-2015)
2. Η αριθμ. 131753/3310/6-11-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2508/20-11-2015)

Η Υπηρεσία με την έκδοση των ανωτέρων νομοθετημάτων ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα
ίδρυσης δασικών φυτωρίων καθώς και τη διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και
δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και
Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
Με την υπ. αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2564/27-11-2015) Ίδρυσης
Δασικών Φυτωρίων προβλέπονται:
α) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
δασικών φυτωρίων από τις Δασικές Υπηρεσίες με σκοπό την παραγωγή και διάθεση αντί
τιμήματος δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς σκοπούς και τις
υποχρεώσεις των δικαιούχων.
β) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας δασικών
φυτωρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικού
πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς και τις υποχρεώσεις των
δικαιούχων.
γ) Για πρώτη φορά προβλέπεται η έκδοση παραβόλου για την χορήγηση αδειών
λειτουργίας δασικών φυτωρίων των τύπων Β και Γ το οποίο αποτελεί έσοδο υπέρ του
Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Ειδικός Φορέας Δασών» και θα διατίθεται
αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών και κατά προτεραιότητα για την
λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων και του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και
Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα.
Επίσης, με την υπ. αριθμ. 131753/3310/6-11-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2508/20-11-2015)
προβλέπεται η καταβολή τιμήματος από την διάθεση δασικών σπόρων και δευτερευόντων
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προϊόντων εκκόκκισης από τα αποθέματα του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και
Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ) καθώς και:
α)Οι δικαιούχοι
β) Οι όροι
γ) Οι προϋποθέσεις και
δ) Οι τιμές διάθεσης των δασικών σπόρων, μοσχευμάτων και δευτερευόντων προϊόντων
εκκόκκισης (κώνοι κ,α) για δασοπονικούς και μη σκοπούς.
Τα έσοδα από αυτή την διάθεση θα κατατίθενται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταμείου και θα διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των
δασών.
Οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν για τα πάσης
φύσεως δασοτεχνικά έργα σε δάση και δασικές εκτάσεις, δασικά φυτά τοπικής
προέλευσης κατόπιν προγραμματισμού από τα δημόσια δασικά φυτώρια. Εξάλλου αυτός
είναι ο κύριος σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των. Όπως γνωρίζετε οι αναδασώσεις και
πάσης φύσεως φυτοτεχνικά έργα είναι μακράς πνοής έργα και απαιτείται προσοχή και τόσο
στη σύνταξη της μελέτης όσο και στην εκτέλεση της.
Στην περίπτωση αναδασώσεων σε ιδιωτικά δάση θα επιτρέπεται η προμήθεια δασικών
φυτών τοπικής προέλευσης από Ιδιωτικά Δασικά Φυτώρια.
Στις περιπτώσεις προμήθειας δασικών φυτών από Ιδιωτικά δασικά φυτώρια θα πρέπει να
προσκομίζεται πιστοποιητικό προέλευσης του σπόρου για την παραγωγή των φυτών.
Όσον αφορά την ΥΑ σχετική με την διάθεση δασικών σπόρων και δευτερευόντων
προϊόντων εκκόκκισης, αυτή θα γίνεται εφόσον υπάρχουν ικανά αποθέματα, πέρα αυτών
που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων.
Στόχος των ανωτέρω διαταγμάτων είναι να διασφαλιστεί ο σωστός τρόπος λειτουργίας
και έλεγχος των δασικών φυτωρίων καθώς και η παραγωγή δασικών φυτών συγκεκριμένης
προέλευσης για τις εκάστοτε χρήσεις.
Οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες καλούνται να εφαρμόσουν πιστά τα ανωτέρω
διατάγματα.
Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησής σας για εφαρμογή.
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