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Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: 1) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2) Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Χάψα & Καρατάσου 1
54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3) Διεύθυνση Δασών Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας
62125 ΣΕΡΡΕΣ

ΘΕΜΑ: Όροι διάθεσης δασικού φυτευτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού περιόδου 2016-2017
από τα δασικά φυτώρια του Δασαρχείου Σερρών
ΣΧΕΤ.: 115378/2059/22-10-2010 Αποφ. ΥΠΕΚΑ
Σας γνωρίζουμε ότι η διάθεση του Δασικού Φυτευτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού από
τα δασικά φυτώρια της Υπηρεσίας μας για τη νέα φυτευτική περίοδο 2016-2017 θα
πραγματοποιηθεί από 10-01-2017 έως 31-03-2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, μόνο
κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή.
Η διάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού γίνεται:
1. 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 για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη
φιλοδασικού πνεύματος.
2. 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, αφού πρώτα προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ. ότι έχει αποφασισθεί να
γίνει εθελοντική δενδροφύτευση.
3. Στα Ν.Π.Δ.Δ., κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων για την
αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους (αύλειου) χώρου.
4. Ειδικότερα στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας θα διατεθούν δωρεάν τα φυτά στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Εφόσον σκοπεύουν να αναδασώσουν Δημόσια Δασική έκταση για την οποία έχουν
προηγουμένως υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων
δασοτεχνικών έργων.
β) Εφόσον σκοπεύουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις για τις οποίες όμως υπάρχει
εγκεκριμένη μελέτη.
γ) Εφόσον θέλουν τα φυτά για δενδροστοιχίες, δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π.
όπως προβλέπεται από εγκεκριμένη μελέτη.
δ) Για τις παραπάνω περιπτώσεις (β) και (γ) που δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη και ο αριθμός του
αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50) φυτά κατόπιν αυτοψίας και
με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δασικής αρχής, και πάντα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
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θα υποβάλλουν για έλεγχο στη Δασική αρχή διάγραμμα της έκτασης, σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ
΄87, στην οποία θα γίνει η επέμβαση.
Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις όλων των δημοτικών
διαμερισμάτων τους και να στέλνουν στη Δασική Υπηρεσία μια συνολική αίτηση (συνοδευόμενη
από σχετική μελέτη) για την περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια Δασική Αρχή.
Σε κάθε άλλη περίπτωση (διάθεση σε ιδιώτες) οι τιμές διάθεσης των φυτών (με
Φ.Π.Α.13%) διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Γυμνόριζα φυτά :
0,57 €/φυτό.
2. Φυτά σε πλαστικές θήκες ή χαρτογλαστρίδια: 0,85 €/φυτό.
3. Βωλόφυτα (φυτά σε πλαστικούς σάκους):
1,02 €/φυτό.
Η πληρωμή του αντιτίμου θα γίνεται στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας)
μόνον κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 12:00. Με την παραλαβή της
διατακτικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα φυτά τις ίδιες ημέρες και ώρες
08:00 έως 14:00 από τα δασικά φυτώρια της Υπηρεσίας μας μέχρι την ημερομηνία έγκρισής τους.
Μετά την ημερομηνία αυτή η Υπηρεσία μας δεν υποχρεούται για την χορήγησή τους.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την
σκοπιμότητα όπως ιεραρχείται στο κεφάλαιο Α΄ της παραπάνω σχετικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση η εξαγωγή των γυμνόριζων φυτών θα γίνεται από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους με τη βοήθεια, επίβλεψη και υπόδειξη του αρμόδιου Δασοφύλακα και η
παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται με δικό τους μεταφορικό μέσο που θα είναι εφοδιασμένο με τα
απαραίτητα μέσα συσκευασίας (κιβώτια, λινάτσες κλπ).
Διευκρινίζεται ότι κατά τη φετινή περίοδο διάθεσης δε θα διατεθούν σε πολίτες δενδρύλλια
λεύκης από το δασικό φυτώριο Στρυμόνα του Δασαρχείου Σερρών, καθώς αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας μας.
Οι πολίτες εκτός περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών θα υποβάλλουν το αίτημά
τους στην αρμόδια τοπική Δασική Αρχή, η οποία θα μας διαβιβάζει το αίτημα και θα έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο.
Συνημμένα παρατίθεται έντυπο της αίτησης και πίνακας των ειδών των φυτών που
διατίθενται και θα ισχύσει περιορισμός στον αιτούμενο αριθμό φυτών με βάσει τις αιτήσεις και την
υπάρχουσα ποσότητα στα φυτώριά μας.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
2321039126 (κα Μαργιούλα Αικατερίνη).

Ο Δασάρχης Σερρών

Κωνσταντίνος Ζάββος
Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Α/Α

Δασοπονικό Είδος

Μέθοδος Παραγωγής

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

Μέγιστος αριθμός
διάθεσης φυτών

Α. ΚΩΝΟΦΟΡΑ
1

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ Δέντρο αείφυλλο

2

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

3

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

4

ΚΕΔΡΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

5

ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

6

ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

7

ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ Δέντρο αείφυλλο

5

Δέντρο αείφυλλο κατάλληλο για
περιφράξεις
Δέντρο αείφυλλο κατάλληλο για
περιφράξεις
Δέντρο αείφυλλο σχετικά γρήγορης
ανάπτυξης
Δέντρο αείφυλλο σχετικά γρήγορης
ανάπτυξης
Δέντρο αείφυλλο σχετικά γρήγορης
ανάπτυξης

50
2
10
2
3
απεριόριστος

Β. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
1

ΑΓΡΙΟΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

2

ΔΑΦΝΗ

3

ΔΡΥΣ

4

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

5

ΚΑΡΥΔΙΑ

6

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

7

ΚΑΤΑΛΠΗ

8

ΚΕΛΤΩΡΙΑ

9

ΚΕΛΤΙΣ

10

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

11

ΚΟΥΦΟΞΥΛΙΑ

12

ΚΡΑΝΙΑ

13

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ

ΒΩΛΟΦΥΤΑ
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
ΒΩΛΟΦΥΤΑ
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
ΒΩΛΟΦΥΤΑ

2
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος

Φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο

Μικρό φυλλοβόλο δέντρο με άσπρα
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
λουλούδια την άνοιξη
Μικρό φυλλοβόλο δένδρο με κίτρινα
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
λουλούδια την άνοιξη
Δέντρο φυλλοβόλο κατάλληλο για
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
δεντροστοιχίες
Μικρό δέντρο φυλλοβόλο με ροζ
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
λουλούδια την άνοιξη
Μικρό φυλλοβόλο δέντρο με
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
φαρμακευτικές ιδιότητες
Μικρό φυλλοβόλο δέντρο με κίτρινα
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ λουλούδια την άνοιξη και κόκκινους
καρπούς

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ Μικρό φυλλοβόλο δέντρο, άσπρα
λουλούδια την άνοιξη, κόκκινοι
καρποί
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
Αείφυλλο μικρό δένδρο σαν θάμνος,
Αδιάθετα παρελθόντων ετών
κατάλληλο για περίφραξη
Φυλλοβόλος
θάμνος,
κατάλληλος
για
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
περίφραξη
ΒΩΛΟΦΥΤΑ
Φυλλοβόλος θάμνος μα ευλύγιστα
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
κλαδιά
Δέντρο φυλλοβόλο με ροζ - μωβ
πολύ αρωματικά λουλούδια την
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
Αδιάθετα παρελθόντων ετών
άνοιξη

ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ vulgare

16

ΛΥΓΑΡΙΑ

17

ΜΕΛΙΑ

18

ΠΑΛΙΟΥΡΙ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλος αγκαθωτός θάμνος

19

ΠΛΑΤΑΝΙ

ΒΩΛΟΦΥΤΑ

Μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο

20

ΠΟΥΡΝΑΡΙ

ΣΟΡΒΙΑ

απεριόριστος

Φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο

15

22

απεριόριστος

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ Δένδρο φυλλοβόλο

ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ovalifolium

ΠΥΞΑΡΙ

απεριόριστος

Αείφυλλο δέντρο , κουρεμένο σαν
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ θάμνος γίνεται ιδανικό για
περιφράξεις
Δένδρο φυλλοβόλο που παράγει
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
βελανίδια

14

21

απεριόριστος

Μικρό δέντρο φυλλοβόλο με άσπρα
λουλούδια

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ Αείφυλλος θάμνος με βελανίδια
Αείφυλλος θάμνος, κατάλληλος για
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
περίφραξη
Μικρό φυλλοβόλο δέντρο με
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
κόκκινους καρπούς το χειμώνα

απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
10
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
5
απεριόριστος
5
απεριόριστος
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23

ΣΠΑΡΤΟ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

24

ΣΥΚΙΑ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

25

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

26

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΧΑΜΕΡΩΨ

ΒΩΛΟΦΥΤΑ

27

ΦΡΑΞΟΣ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ
ΒΩΛΟΦΥΤΑ

28

ΒΩΛΟΦΥΤΑ

Αείφυλλος θάμνος με πολύ
αρωματικά κίτρινα λουλούδια.
Φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο

απεριόριστος
απεριόριστος
5

Μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο με πολύ
αρωματικά άνθη
Φοίνικας που δεν παγώνει
Φυλλοβόλο δέντρο μεγάλης
ανάπτυξης

5
Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος
απεριόριστος

Μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο

ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
Α/Α

Δασοπονικό Είδος

Μέθοδος Παραγωγής

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

Μέγιστος αριθμός
διάθεσης φυτών

Α. ΚΩΝΟΦΟΡΑ

1

ΚΕΔΡΑ ΑΤΛΑΝΤΑ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

2

ΚΕΔΡΑ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

3

ΚΕΔΡΑ ΝΤΕΟΝΤΑΡΑ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Αείφυλλο δένδρο σχετικάγρήγορης
ανάπτυξης
Αείφυλλο δένδρο σχετικάγρήγορης
ανάπτυξης
Αείφυλλο δένδρο σχετικάγρήγορης
ανάπτυξης

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

Β. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

1

ΔΡΥΣ CERRIS

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλο δένδρο

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

2

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλο δένδρο

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

3

ΦΡΑΞΟΣ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλο δένδρο

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

4

ΠΟΥΡΝΑΡΙ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλο δένδρο

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος

5

ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Φυλλοβόλο δένδρο

Αδιάθετα παρελθόντων ετών

απεριόριστος
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ΑΙΤΗΣΗ
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………………………Όνομαπατρόςήσυζύγου:………………
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 : ………………………
Όνομαπατέραήσυζύγου:………………………….Αριθμ.Δελτ.Ταυ/τας:…………………………………
Οδός:………………..…..……………….…Αριθ.………………Ταχ.Κώδ.:…………………………………

Τηλ.:…………………….ΔήμοςήΚοινότητα
…………………………………………………………………..
*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.

ΑΔΑ: 7Λ1ΥΟΡ1Υ-ΔΒΧ

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
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.

στη

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.

