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ΘΕΜΑ:  "Έγκριση υλοτοµίας, µεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και 
                 διακόσµηση κατά την ̟ερίοδο των Χριστουγέννων". 

 

      Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

             Έχοντας υ̟όψη : 
1) Τις δ/ξεις των άρθρ.85, 90, 91, 176 και 177 του  Ν.∆. 86/1969 και τις ισχύουσες δ/ξεις του Π.∆.                                    
    της 19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως δασών κλ̟.» 
2) Τις δ/ξεις του άρθρ. 270 του Ν.∆. 86/1969 ό̟ως αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αρ.11 του άρθρ. 4                                      
    του  Ν. 3208/2003(φεκ. 303 α΄)«Περί ̟ροστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων κλ̟.» και      
    αντικαταστάθηκε  εκ νέου στην ̟αρ.3, α̟ό την ̟αρ.2 του άρθρ.1 του ν.3508/2006 (φεκ.249 α΄)    
    «Περί ρυθµίσεων θεµάτων του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων», καθώς και  
    των άρθρ.11,12 και 21  του Ν.3208/2003 (φεκ.303 α΄). 
3) Την µε αριθµ.1049/1962 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
4) Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 (φεκ.87 α΄) «Περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
    Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν. 4071/2012 (φεκ.85 α΄)                                    
   «Περί ρυθµίσεων για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη  
    διοίκηση κλ̟.». 
5) Τις δ/ξεις του Π.∆  70/2015 (φεκ.114 α΄) «Περί ανασύστασης του ΥΠΑΠΕΝ σε Υ̟ουργείο  
     Περ/ντος και Ενέργειας» 

6)  Τις δ/ξεις του Π.∆.  125/2016 (φεκ 210 α΄) «Περί ∆ιορισµού  Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών  
     Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών.» 
 7) Τις δ/ξεις του Π.∆  132 /2017  (φεκ  160 α΄) «Οργανισµός Υ̟ουργείου Περ/ντος και Ενέργειας     
     ΥΠΕΝ ». 
8) Την  Υ 198/2016 Α̟όφαση Πρωθυ̟ουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον  Ανα̟ληρωτή 
     Υ̟ουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτη Φάµελλο»                         
9) α) Την Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017)                 
        «Περί καθιέρωσης υ̟ερωριακής εργασίας  για την υλο̟οίηση ειδικού   ̟ρογράµµατος   
         ̟ρόληψης  λαθροϋλοτοµιών έτους 2016  και κατανοµή αντιστοίχου αριθµού  ωρών »                                                               
    β) Την µε αριθµ.  151964/506/2-2-2017 (Α∆Α: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ)   Εγκύκλιο της Γεν. ∆/σης     
         Ανά̟τυξης & Προστ. ∆ασών & Φ.Π.  «Περί υλο̟οίησης του  ̟ρογράµµατος ̟ρόληψης  
         λαθροϋλοτοµιών, έτους 2017»  
10)  Τις δ/ξεις της µε αριθµ.139902/6188/9-12-2013 εγκυκλίου µας «Περί ελέγχων σε φορτηγά  
       κλ̟.». 
11) Τις δ/ξεις της µε αριθµ.  154581/2304/05-09-17  εγκυκλίου µας «Περί δυνατότητας  
       ̟αραγωγής δενδρυλλίων κατάλληλων για Χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλω̟ιστικών  
       κλώνων». 
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12) Το µε αριθµ.  33366/15-11-17  έγγραφο του ∆ασαρχείου Πολυγύρου µε το ο̟οίο µας     
      διαβιβάζει το α̟ό 15-11-17 αίτηµα του Αγροτικού Συν/σµού ̟αραγωγής και ̟ώλησης  
       Χριστουγεννιάτικων δένδρων. 
13) Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι α̟όληψης, είναι στην ̟λειοψηφία τους κάτοικοι ορεινών-     
       ̟ροβληµατικών  ̟εριοχών. 
14)  Το γεγονός ότι η υλοτοµία και η α̟όληψη δενδρυλλίων κατάλληλων για  
        χριστουγεννιάτικα δένδρα, δεν ̟ρόκειται να ε̟ιφέρει βλάβη στο δασικό ̟λούτο της   
        Χώρας µας, διότι αυτά ̟ροέρχονται α̟ό : 
   α.-Ιδιωτικές τεχνητές φυτείες ̟ου έχουν δηµιουργηθεί σε αγροκτήµατα. 
   β.-Ιδιωτικά καστανο̟ερίβολα µε εµβολιασµένες ή µη καστανιές, ̟ου υ̟όκεινται σε  
       δενδροκοµική ̟ερι̟οίηση.  
   γ.-Ιδιόκτητους αγρούς, στους ο̟οίους υ̟άρχει συγκαλλιέργεια καρ̟οφόρων δένδρων και  
        ελάτης (φουντουκώνες, µηλεώνες, κερασώνες, καρυδεώνες κλ̟.) και 
   δ.-Ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς και 
 15) Το γεγονός ότι α̟ό τις δ/ξεις της ̟αρούσας, δεν ̟ροκαλείται  ε̟ι̟λέον δα̟άνη στον        
       Κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 

 

 

 

 

          ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ   ΕΤΟΣ  2017 

 

  Α.          Ιδιωτικές    τεχνητές   φυτείες  σε  αγροκτήµατα 

 

 ∆ασική  Αρχή Αριθµ. 

∆ενδρ. 

∆ασoπονικό  

Είδος 

Κλώνοι 

1 ∆ασαρχείο     Βυτίνας  435 Ελάτη  

2 ∆ασαρχείο     Ξυλοκάστρου 730 Ελάτη  

3 ∆ασαρχείο     Κορίνθου  1.000 Ελάτη  

4 ∆ασαρχείο     Καλαβρύτων 100 Ελάτη  

5 ∆ασαρχείο     Καβάλας   50   Kgr. Αρκουδ/ρου 

6 ∆/νση ∆ασών ∆ωδεκανήσου 200 Κυπαρίσσι  

7 ∆ασαρχείο      Αριδαίας   1.500 Ελάτη  

8 ∆/νση ∆ασών  Άρτας  400 Ελάτη  

9 ∆ασαρχείο      Κοζάνης 2.700 Ελάτη  

10 ∆ασαρχείο      Κοζάνης 300 Ψευδοτσούγκα  

11 ∆/νση ∆ασών Γρεβενών  1.500 Ελάτη  

12 ∆/νση ∆ασών Γρεβενών  50 Μαύρη Πεύκη  

13 ∆ασαρχείο      Λαγκαδά 500 Ελάτη  

14 ∆ασαρχείο      Θεσ/νίκης 15 Ελάτη  

15 ∆ασαρχείο      Καρπενησίου 750 Ελάτη 2.000 kgr Αρκουδ/ρου 

16 ∆/νση ∆ασών Καστοριάς 10 Ελάτη  

17 ∆ασαρχείο      Λάρισας 200 Ελάτη  

18  ∆ασαρχείο     Λαµίας 190 Ελάτη                                 

19 ∆ασαρχείο      Καλαµάτας  475 Ελάτη  

20 ∆ασαρχείο      Καλαµάτας  10 Μαύρη Πεύκη  

21 ∆/νση ∆ασών Πιερίας  1.400 Ελάτη 2.000 kgr  Ελάτης 

22 ∆ασαρχείο      Αρναίας  15.000 Ελάτη  

23 ∆ασαρχείο      Αρναίας  500 Ψευδοτσούγκα  

1.- Εγκρίνουµε την υλοτοµία δένδρων Χριστουγέννων για το τρέχον έτος 2017, σύµφωνα µε τους 
̟αρακάτω ̟ίνακες : 
 

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
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24 ∆ασαρχείο      Αρναίας  500 Μαύρη Πεύκη  

25 ∆ασαρχείο      Κυνουρίας 462 Ελάτη  

26 ∆ασαρχείο      Αλµυρού 350 Ελάτη 150 kgr. Αρκουδ/ρου 

27 ∆ασαρχείο      Μετσόβου 2.480 Ελάτη  

28 ∆ασαρχείο      Ιωαννίνων 100 Ελάτη  

29 ∆ασαρχείο      Μουζακίου 850 Ελάτη  

30 ∆ασαρχείο      Τρίπολης 150 Ελάτη  

31 ∆ασαρχείο      Βέροιας 6.650 Ελάτη  

32 ∆ασαρχείο     Ιστιαίας 150 Ελάτη  

33 ∆ασαρχείο     Καρδίτσας  45 Ελάτη  

34 ∆ασαρχείο     Σπάρτης  2.240 Ελάτη  

35 ∆ασαρχείο     Νευροκοπίου 3.200 Ελάτη  1.100 Kgr. Ελάτης 

36 ∆ασαρχείο     Νευροκοπίου 1.000 ∆ασική Πεύκη  

37 ∆ασαρχείο     Πολυγύρου 24.500 Ελάτη  

38 ∆ασαρχείο     Έδεσσας 490 Ελάτη  500 kgr Αρκ/ρναρου 

39 ∆ασαρχείο     Σπερχειάδας 2.700 Ελάτη  

40 ∆ασαρχείο    Τρικάλων 5.200 Ελάτη  

41 ∆ασαρχείο    Τρικάλων 200 Ψευδοτσούγκα  

42 ∆ασαρχείο    Φουρνάς  1.500 Ελάτη  

43 ∆ασαρχείο    ∆ράµας 330 Ελάτης-

Ερυθρελάτης 

 

44 ∆ασαρχείο    Κόνιτσας 300 Ελάτης  

45 ∆/νση ∆ασών Φλώρινας 150 Ελάτης 3.000 kgr   Eλάτης 

46 ∆ασαρχείο    Βόλου   136.450kgrΑρκ/ρναρου 

6.670 kgr.  Ίταµου                 

2.970 kgr.  Ελάτης 

2.050  kgr. Κουµαριάς 

1.100  kgr. Μυρτιάς 

   380  kgr. Ιξού 

 
Β.    Α̟ό ιδιωτικά καστανο̟ερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη καστανιές  
        ̟ου υ̟όκεινται σε δενδροκοµική ̟ερι̟οίηση και α̟ό ιδιόκτητους αγρούς στους 
        ο̟οίους υ̟άρχει συγκαλλιέργεια καρ̟οφόρων   δένδρων και ελάτης. 
            
β1. Α̟ό ιδιωτικά καστανο̟ερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη  
       εµβολιασµένες καστανιές ̟ου υ̟όκεινται σε δενδροκοµική ̟ερι̟οίηση 

1 ∆/νση  ∆ασών   Άρτας  6.690 Ελάτη  

2 ∆ασαρχείο     Καρπενησίου 30 Ελάτη  

3 ∆ασαρχείο     Ιωαννίνων 300 Ελάτη  

4 ∆ασαρχείο     Κυνουρίας  10 Ελάτη  

5 ∆ασαρχείο     Σπερχειάδας  20.000 Ελάτη  12.00 kgr       Ελάτης  
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β2.  Από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια   καρποφόρων δένδρων 

και ελάτης (φουντουκώνες , µηλεώνες ,  κερασώνες , καρυδεώνες κ.λ.π.) 

 

1 ∆/νση ∆ασών  Άρτας 1.870 Ελάτης  

2 ∆ασαρχείο      Σπάρτης 2.621 Ελάτης  

3 ∆ασαρχείο      Ελασσόνας  100 Ελάτης  

4 ∆ασαρχείο     Σπερχειάδας 80 Ελάτης  

 

Γ. Από ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79 , όπως 

αντικαταστάθηκε µε   το άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις  της παρ. 3 του 

 άρθρου 12 του Ν. 3208/2003   

         ∆.   Από διακατεχόµενα  δάση  

                                          

 
                                               Ε Π Ι   Π Λ Ε Ο Ν 

∆ασαρχείο   Σπερχειάδας : 600  βολόφυτα   Ελάτης 

 

1 ∆ασαρχείοΚαρπ/νησίου 200 Ελάτης  

2 ∆ασαρχείο Σπερχειάδας 550 Ελάτης  

3 ∆ασαρχείο   Καρδίτσας  20 Ελάτης  

4 ∆ασαρχείο   Ελασσόνας 450 Ελάτης  

1 ∆ασαρχείο Καρπενησίου 1.500 Ελάτης  

2. Οι καλλω̟ιστικοί κλάδοι θα υλοτοµηθούν βάσει των αδειών υλοτοµίας ̟ου  θα   χορηγηθούν 
στους ενδιαφερόµενους, µετά τις αιτήσεις ̟ου υ̟οβλήθηκαν αρµοδίως µέχρι τη 16-10-2017, 
σύµφωνα µε   την αριθµ.   154581/2304/05-09-17  εγκύκλιό µας. 
3. Οι υλοτοµίες θα ̟εριορισθούν στα δασο̟ονικά είδη και τις αντίστοιχες ̟οσότητες  ̟ου 
αναφέρονται στους ̟ίνακες της ̟αρ. 1 και θα ̟ραγµατο̟οιούνται µόνο µετά την  έκδοση των 
αδειών υλοτοµίας, α̟ό τις  κατά τό̟ους αρµόδιες ∆ασικές Αρχές. 
4. Όλα γενικώς τα δενδρύλλια, θα ̟ροσηµαίνονται και θα εξελέγχονται στους τό̟ους υλοτοµίας 
τους. Σε κάθε δενδρύλλιο, θα ̟ροσδένεται ειδική µολυβδοσφραγίδα  ̟λησίον της κορυφής του 
και κατά το δυνατόν στα  µεσογονάτια διαστήµατα µεταξύ  2ου έως και 4ου σ̟ονδύλου α̟ό τον  
ε̟ικόρυφο βλαστό. Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια θα σφραγίζονται µε τη   δασική σφύρα στην 
ε̟ιφάνεια τοµής. 
 5. Η µεταφορά των εξελεγχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων και  κλώνων α̟ό τους 
καθορισθέντες τό̟ους συγκέντρωσης αρχίζει την 30η  Νοεµβρίου και λήγει την 24η ∆εκεµβρίου 
τρέχοντος έτους. Θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα δελτία µεταφοράς  τους. Οµοίως και η µεταφορά 
των   δενδρυλλίων ̟ου ανα̟τύχθηκαν και µεταφυτεύθηκαν µέσα σε γλαστρίδια  
(γενικά τα βωλόφυτα), θα διενεργείται την  ίδια ̟ερίοδο(30/11 έως 24/12)    και σύµφωνα µε τα 
δελτία µεταφοράς. 
          Των ̟αρα̟άνω ηµεροµηνιών, εξαιρούνται :  
α) Το ∆ασαρχείο Πολυγύρου, διότι σύµφωνα µε τα µε αριθµ.   31284/27-10-17 και  33092/13-11-
17  έγγραφά του έχει αιτήσεις για υλοτοµία και µεταφορά  δενδρυλλίων στο  Εξωτερικό (Κύ̟ρο), 
α̟ό 16-11-17  και για υλοτοµία και διακίνηση ̟ενήντα (50)  δένδρων   Ελάτης για στολισµό της 
Θεσ/νίκης , α̟ό 18-11-17 , αντίστοιχα  
β) Το ∆ασ. Τρικάλων, διότι µε το αρ. 6043/178720/12-10-17  έγγραφό του µας γνωρίζει  ότι  
χρειάζεται να υλοτοµηθούν δένδρα Χριστουγέννων α̟ό 17-11-17  για ̟ολιτιστική  εκδήλωση  « 
Μύλος των  Ξωτικών»  του ∆ήµου Τρικκαίων  και  
γ) Το ∆ασ.  Αρναίας , διότι µε το αρ.  32891/09-11-17  έγγραφό του, µας γνωρίζει ότι  χρειάζεται 
να υλοτοµηθούν, α̟ό την ̟εριοχή του, είκοσι (20)  µεγάλα δένδρα Ελάτης για την   Σίνδο   
Θεσ/νίκης ,  το β΄ δεκαήµερο Νοεµβρίου .   
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Οδηγίες σχετικές µε την ̟ροσήµανση, εξέλεγξη, σφράγιση, τακτο̟οίηση σε  δέµατα και     
µεταφορά των ανωτέρω δασικών ̟ροϊόντων, έχουν δοθεί µε εγκυκλίους και α̟οφάσεις  
σχετικές της ̟αρούσας, ̟αρελθόντων ετών. 
 
6. Για την ̟αρακολούθηση της µεταφοράς και εµ̟ορίας των δενδρυλλίων ̟ου θα      
υλοτοµηθούν και για τον α̟οκλεισµό φαινοµένων λαθροϋλοτοµιών και µη νοµίµων    
διακινήσεών τους, σχετικές είναι οι ̟αρ. 9 και 10 των έχοντας υ̟όψη της ̟αρούσας. 
7. Στους δικαιούχους ̟ου θα διακινήσουν τα δασικά ̟ροϊόντα της ̟αρούσας (φυσικά     
̟ρόσω̟α, συνεταιρισµοί, οµάδες ̟αραγωγών), θα χορηγείται (σε ̟ερί̟τωση ̟ου τους     
ζητηθεί) α̟ό την αρµόδια δασική Αρχή, µια α̟λή βεβαίωση, ̟ροκειµένου να τους      
̟αρασχεθεί α̟ό τους ∆ήµους ο κατάλληλος χώρος, για την έκθεση των δενδρυλλίων     τους .  
 
Ε̟ί ̟λέον αυτών : 
-  Η Ανεξάρτητη Αρχή  ∆ηµοσίων Εσόδων (∆/νση  Τελωνειακών ∆ιαδικασιών ), στην                      
ο̟οία κοινο̟οιείται η ̟αρούσα α̟όφαση,  ̟αρακαλείται να δώσει σχετικές οδηγίες                       
στις κατά τό̟ους αρµόδιες Τελωνειακές Υ̟ηρεσίες, ώστε σε  ̟ερί̟τωση ̟ου εισαχθούν 
δενδρύλλια Χριστουγέννων ή  καλλω̟ιστικοί κλάδοι µε ο̟οιαδή̟οτε µορφή (δενδρύλλια ή 
γλάστρες µε δενδρύλλια  κ.λ.̟), αυτά να συνοδεύονται  α̟ό τα α̟αραίτητα έγγραφα, για να 
είναι δυνατός  ο έλεγχος της ̟ροέλευσής τους. 
-  Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας & Ανά̟τυξης  ( Γενική Γραµµατεία Εµ̟ορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή), στο ο̟οίο ε̟ίσης κοινο̟οιείται η α̟όφαση αυτή, ̟αρακαλείται να δώσει στα 
̟λαίσια των αρµοδιοτήτων του, ανάλογες οδηγίες και να µας κοινο̟οιήσει τυχόν δικές του 
ενέργειες. 
-   Η  ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και  
Τροφίµων ̟αρακαλείται κατά τις δ/ξεις του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ 307α΄) ό̟ως  τρο̟ο̟οιήθηκε 
και ισχύει µε το Π.∆.106/2011 (ΦΕΚ 241 α΄), αφενός να ε̟ιστήσει τη ̟ροσοχή των 
Περιφερειακών Υ̟ηρεσιών της για µέτρα ̟ροστασίας σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα, και 
αφετέρου για την καταγραφή του αριθµού των εισαγόµενων δενδρυλλίων, κατά δασο̟ονικό 
είδος και χώρα ̟ροέλευσης. Ε̟ειδή αυτά τα στοιχεία καταγραφής θεωρούνται α̟αραίτητα για 
την Υ̟ηρεσία µας, ̟αρακαλούµε να α̟οσταλούν α̟’ ευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 
∆ασών (Τµήµα µη ∆ηµόσιας δασο̟ονίας) µέχρι την 29- 01- 2018, για ε̟εξεργασία. 
 -  Τέλος, οι ∆/νσεις Συντονισµού και Ε̟/σης ∆ασών των Α̟οκ. ∆ιοικήσεων της Χώρας, 
̟αρακαλούνται κατά τις δ/ξεις του εδαφ. 34 της ̟αρ. ΙΙ του άρθρ. 280 του Ν.3852/2010,  να 
στείλουν µέχρι την 29-01-18 συγκεντρωτικούς ̟ίνακες µε τα α̟ολογιστικά στοιχεία,                           
δηλ. µε τον αριθµό των δενδρυλλίων κατά δασο̟ονικό είδος και δασική Αρχή, α̟ό τη σχετική 
ενηµέρωση ̟ου θα λάβουν α̟ό τις υφιστάµενες Υ̟ηρεσίες τους. 
        
                                                                                            
                                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ    
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3.   Υ̟ουργείο Οικονοµίας & Ανά̟τυξης  
     α.  Γενική  Γραµµατεία Εµ̟ορίου& Προστασίας Καταναλωτή   
          Γενική ∆/νση  Προστασίας Καταναλωτή & Ε̟ο̟τείας Αγοράς 
          ∆/νση Θεσµικών Ρυθµίσεων & Ε̟ο̟τείας Αγοράς Προϊόντων 
          & Υ̟ηρεσιών  
          Πλ. Κάνιγγος  
          10181 ΑΘΗΝΑ 
    β.   ∆/νση  Συντονισµού Εµ̟ορίου & Εµ̟ορικών Καθεστώτων 
          Ερµού και Κορνάρου 1 
          10563 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β) - ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1.  Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων 
     ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
     Τµήµα Α΄ 
     Λ. Συγγρού 150 

Α) - ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
    
Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Κράτους 
   α. Γεν. ∆/νσεις ∆ασών και Α.Υ. 
   β. ∆/νσεις Συντονισµού και Ε̟/σης ∆ασών 
   γ. ∆/νσεις ∆ασών 
   δ. ∆ασαρχεία   
        `Εδρες τους 

 
2.    Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
        Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.          
        ∆/νση  Τελωνειακών ∆ιαδικασιών                           
        Τµήµα    Γ΄                                                    
        Καραγιώργη Σερβίας  10 
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